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OFERTE SERVICIU
l Tâmplar cu experienţă, angajăm 
pentru mobilier pal,mdf la comandă.
Atelier în zona Colentina, salariu 
2.400lei. Tel:0736112178

l Societatea angajează administrator şi/
sau asociat pentru dezvoltarea activităţii 
în domeniul agricol. C.V-urile se pot 
trimite la adresa de e-mail:crtmeccanica-
trattori@yahoo.com, tel:0748432895

l Unitatea Administrativ Teritorială 
comuna Săcălaz, judeţul Timiş, organi-
zează concurs, în data de 10.05.2016, ora 
10,00 pentru ocuparea postului vacant 
de inspector de specialitate grad profesi-
onal 1A la Serviciul Centrul de Incubare 
a Afacerilor şi Implementare Proiecte 
Europene al Unităţii Administrativ-Teri-
torială Săcălaz. Cerinţe: Studii superi-
oare. Relaţii la tel: 0256 367491

l SC Karacahan Carpet SRL cu sediul 
în mun. Braşov, str. Calea Bucureşti nr. 
281, județul Braşov, înregistrată la ORC 
Braşov sub nr. J08/1200/2015, având 
CUI RO 34794887 angajăm CASIER cu 
studii medii, cunoscător de limba turcă. 
Pentru informații şi programări inter-
viuri vă solicităm să contactați societatea 
pe adresa de e-mail: karacahan_impex@
yahoo.com

l SC Orient Tempo SRL cu sediul în 
Braşov, str. Calea Bucureşti nr. 281, 
județul Braşov, având CUI 22143338, 
atribut fiscal RO şi număr de ordine la 
ORC J08/1967/19.07.2007 angajăm 
ADMINISTRATOR CLĂDIRI, cu 
studii medii, cunoscător de limba turcă. 
Pentru informații şi programări inter-
viuri vă solicităm să contactați societatea 
pe adresa de e-mail: karacahan_impex@
yahoo.com

l Centrul Naţional de Artă „Tinerimea 
Română” cu sediul în Bucureşti, str. 
Gutenberg nr.19, sector 5, organizează 
concurs conform H.G. nr. 286/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
pentru ocuparea a 21 posturi vacante pe 
durată determinată în data de 04 mai 
2016 proba practică orele 12.00 şi în data 
de 10 mai 2016 interviul, orele 12.00: a. 
20 posturi de dansatori, studii medii în 
cadrul Ansamblului Folcloric ”Cununa 
Carpaţilor” –formaţia de dansuri; b. 1 
post de îngrijitor, studii elementare. Data 
până la care se pot depune dosarele de 
concurs este 22 aprilie 2016. Relaţii 
suplimentare la tel. 021-315.43.26, 
persoana de contact d-na Perian Marga, 
Compartimentul Resurse Umane- secre-
tarul comisiei de concurs.

l Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, 
Sector 4, Str.Avalanşei nr. 20-22, scoate 
la concurs, în data de 09.05.2016, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei 
următorul post vacant: consilier, grad 
profesional superior –Compartiment 
Coordonare Proiecte cu Finanţare 
Nerambursabilă din Fonduri Europene. 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort inte-
lectual, seriozitate; Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul ANOFM.

l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă OLT, cu sediul în 
Slatina, Str.Prelungirea Crişan, nr.  2, 
scoate la concurs, în data de  11.05.2016, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant: 1. consilier, 
grad profesional superior– Serviciul 
Administrare Buget. Condiţii specifice 
de participare la concursurile pentru 
ocuparea funcţiilor publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime minimă 
în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 9 ani; Cunoştiinţe 

în domeniul finanţărilor din fonduri 
structural prin Fondul Social European 
şi/sau Fondul de Coeziune în vederea 
asigurării sustenabilităţii proiectelor 
implementate în perioada 2007-2013 ţi 
accesării de noi programe în perioada 
2014-2020; Cunoştiinţe în domeniul 
economiei sociale; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Power Point, Inter-
net-nivel avansat; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Olt. 

l Primăria Municipiului Dorohoi orga-
nizează în data de 09.05.2016 orele 
10.00, concurs pentru ocuparea unei  
funcţii publice de execuție: - consilier, 
clasa I, grad profesional superior la  
Comp. achiziții publice;   principalele 
cerinţe obligatorii  de participare la  
concurs; -studii superioare de lungă 
durată , absolvite cu diploma de licență 
sau echivalent; -Specialitatea  studiilor 
în  domeniu: ,Facultatea inginerie civilă, 
specializarea construcții civile , indus-
triale şi agricole, căi ferate, drumuri şi 
poduri, inginerie urbană şi dezvoltare 
regională, construcții şi fortificații, 
Facultatea de urbanism, specializarea 
proiectare şi planificare urbană , urba-
nism şi amenajarea teritorului, Facul-
tatea de arhitectură, specializarea 
arhitectură, Facultatea de  Științe 
economice, Facultatea de  drept, Facul-
tatea de mecanică,  Facultatea de Ingi-
ner i e  E lec t r i că  ş i  Tehno log ia 
Informaţiei,Facultatea de Electrotehnică 
şi Electroenergetică; -vechime :  minim 
9(nouă)  ani  în specialitatea studiilor. 
Dosarele de înscriere se pot depune la 
Compartimentul resurse umane,  în 
termen de 20 de zile de la data publicării 
anunţului.  Pentru relaţii suplimentare 
vă puteţi adresa la Compartimentul  
resurse umane, din cadrul Primăriei 
Municipiului Dorohoi sau la tel. 
0231/610133, interior 114.

l Primăria comunei Bucşani, județul 
Dâmbovița, organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii  publice de 
execuţie vacante de consilier, clasa I, 
grad profesional debutant, în comparti-
mentul relații publice, registratură, 
arhivă. Concursul va avea loc în data de 
10.05.2016, ora 14.00 -proba scrisă şi pe 
data de 12.05.2016, ora 14.00 -proba 
interviu, la sediul Primăriei comunei 
Bucşani, judeţul Dâmboviţa. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la sediul 
Primăriei comunei Bucşani, în termen 
de 20 zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a. 
Condiţiile generale, sunt cele prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999(r2). 
Condiţiile specifice: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechimea în specialitatea 
studiilor, potrivit art.57 din Legea 
nr.188/1999(r2) -fără vechime în specia-
litatea studiilor; -alte specializări, abili-
tăţi şi competenţe: cunoştințe calculator 
nivel mediu (Word, excel). Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Bucşani, 
telefon: 0245.235.041 şi pe site-ul: www.
bucsani.ro

l Primăria Comunei Girişu De Criş, 
județul Bihor, ANUNȚĂ. Primăria 
comunei Girişu de Criş, județul Bihor, 
organizează la sediul primăriei concurs 
de recrutare, pentru ocuparea a două 
funcții publice de execuție: -Consilier, 
clasa I, debutant, post vacant din cadrul 
biroului contabilitate, buget finanţe, 
resurse umane şi achiziţii publice; 
Condiții specifice: -Studii: universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -Domeniul de studii universitare: 
-Unul din următoarele domenii de 
licență: –Contabilitate, specializarea 
contabilitate şi informatică de gestiune 
sau finanțe, specializarea finanțe şi 
bănci. -Vechimea minimă în specialitate: 
-; -Alte competențe: cunoştințe operare 
PC, pachet Microsoft Office, nivel bază. 
Datele de organizare ale concursului 
sunt: -Pentru proba scrisă: 10 mai 2016, 
ora 09.00; -Proba de interviu în termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise, asa cum este 
stipulat de art.53 alin.1 din HG 
nr.611/2008. -Consilier, clasa I, grad 

profesional asistent, post vacant, din 
cadrul biroului contabilitate, buget 
finanţe, resurse umane şi achiziţii 
publice; Condiții specifice: -Studii: 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -Domeniul de 
studii universitare: -Unul din următoa-
rele domenii de licență: –Contabilitate, 
specializarea contabilitate şi informatică 
de gestiune sau finanțe, specializarea 
finanțe şi bănci. -Vechimea minimă în 
specialitate: minimum 1 an. -Alte 
competențe: cunoştințe operare PC, 
pachet Microsoft Office, nivel bază. 
Datele de organizare ale concursului 
sunt: -Pentru proba scrisă: 10 mai 2016, 
ora 12.00; -Proba de interviu în termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise, asa cum este 
stipulat de art.53 alin.1 din HG 
nr.611/2008. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Primăriei 
comunei Girişu de Criş, în termen de 20 
zile de la data publicării prezentului 
anunț în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conțină, în mod obli-
gatoriu, documentele prevăzute la art.49 
din H.G. nr.611/2008, modificată şi 
completată de H.G. nr. 1173/2008. 
Condițiile de participare şi bibliografia 
stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul 
Primăriei Girişu de Criş. Relații supli-
mentare, se obțin la secretariatul primă-
riei, telefon– 0259.390.035.

l Primăria Comunei Corbii Mari, cu 
sediul în sat Corbii Mari, comuna Corbii 
Mari, județul Dâmbovița, strada Primă-
riei, Nr.6, tel.: 0245.716.065, Fax: 
0245.716.191, E-mail: primaria_cm@
yahoo.com, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a următoarelor funcții 
publice de execuție vacante: 1.-referent 
clasa III grad profesional  debutant  în 
cadrul Compartimentului autoritate 
tutelară şi asistență socială; 2.-consilier 
clasa I grad profesional debutant în 
cadrul Compartimentului financiar-con-
tabil; 3.-referent clasa III grad profesi-
o n a l  d e b u t a n t  î n  c a d r u l 
compartimentului financiar-contabil. 
Condiții de desfăşurare a concursului: 
Concursul se organizează în data de 10 
mai 2016, la sediul Primăriei Corbii 
Mari, începând cu ora 10.00, astfel: 
-Proba scrisă -10 mai 2016, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Corbii Mari. Dosarele 
de participare la concurs se depun la 
sediul Primăriei Corbii Mari, până la 
data de 28 aprilie 2016, ora 16.00. 
Dosarul de participare la concurs va 
conține următoarele documente: 
-Formularul de înscriere; -Copie act 
identitate; -Copii diplome de studii şi 
alte acte care atestă efectuarea unor 
specializări; -Copie carnet de muncă 
sau, după caz, o adeverință care să ateste 
vechimea în muncă; -Cazierul judiciar; 
-Adeverință care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare; -Declarație pe 
propria răspundere sau adeverință care 
să ateste că nu a desfăşurat activități de 
poliție politică. Condiții pentru ocuparea 
celor patru posturi: -candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile generale prevă-
zute la art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind statutul funcționarilor publici, 
republicată. 1.-referent clasa III grad 
profesional debutant în cadrul Compar-
timentului autoritate tutelară şi asistență 
socială; -studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; -fără vechime. 2.-consilier 
clasa I grad profesional debutant în 
cadrul Compartimentului financiar-con-
tabil; -studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul economic; -fără vechime. 
3.-referent clasa III grad profesional 
debutant în cadrul compartimentului 
financiar-contabil; -studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate 
cu diplomă de bacalaureat în domeniul 
economic; -fără vechime. Bibliografia 
pentru cele patru posturi este anexă la 
prezentul anunț. Relații suplimentare se 
pot obține la tel.: 0731.354.419 -Primar 
Anghel Constantin.

l Școala Gimnazială Maltezi organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
vacante de administrator financiar 
(patrimoniu), III (S) -0,50 normă. 
Concursul constă într-o probă scrisă şi 
un interviu şi se organizează la sediul 

Școlii Gimnaziale Maltezi, str.Eroilor 
Aviatori, nr.5, localitatea Stelnica, 
judeţul Ialomiţa, în data de 05.05.2016, 
la ora 12.00 -proba scrisă şi 09.05.2016, 
ora 10.00 -interviu. Condiţii de partici-
pare: a)are cetăţenia română; b)cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; c)are 
vârsta minimă reglementată de prevede-
rile legale; d)are capacitate deplină de 
exerciţiu; e)adeverinţă medicală; f)înde-
plineşte condiţiile de studii şi de vechime 
sau alte condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor postului scos la concurs; g)Cazier 
Judiciar; h)studii superioare de lungă 
durată în domeniul economic; i)cunoş-
tinţe operare PC (MS Office), operare 
baze de date, navigare Internet; j)abili-
tăţi excelente de comunicare şi învăţare. 
Dosarul trebuie să conţină: a)cerere de 
înscriere; b)copia actului de identitate 
sau orice alt document care atestă iden-
titatea, potrivit legii, după caz; c)copiile 
documentelor care să ateste nivelul 
studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări; d)copia 
carnetului de muncă, conformă cu origi-
nalul, sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/
sau în specialitatea studiilor; e)cazierul 
judiciar; f)adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate corespunză-
toare; g)curriculum vitae; h)alte docu-
mente relevante pentru desfăşurarea 
concursului. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în fiecare zi lucră-
toare între orele 09.00-13.00, până la 
data de 22.04.2016, ora 13.00, la sediul 
Școlii Gimnaziale Maltezi, str.Eroilor 
Aviatori, nr.5, localitatea Stelnica, 
judeţul Ialomiţa. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul instituţiei, în fiecare 
zi lucrătoare, în intervalul orar 09.00-
13.00, la tel.: 0243.365.911 -secretariat.

l Institutul de Filosofie şi Psihologie 
„C.Rădulescu-Motru”, cu sediul în 
Bucureşti, strada Calea 13 Septembrie  
nr.13, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi: -1 post 
de cercetător ştiinţific gradul_II în 
domeniul Psihologie -specialitatea 
Psihologie socială şi judiciară; -1 post de 
cercetător ştiinţific gradul_II în dome-
niul Psihologie -specialitatea Psihologie 
ambientală şi psihologie vocaţională. 
Condiţiile pentru concursul de ocuparea 
posturilor din domeniul Psihologie: 
doctorat în Psihologie, activitate de 
cercetare-dezvoltare în specialitate sau 
în învăţământul superior de cel puţin 8 
ani şi de cel puţin 5 ani în postul de 
Cercetător Știinţific gradul_III sau 
lector universitar; pentru candidaţii care 
provin din afara învăţământului supe-
rior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime 
de 12 ani în profilul postului cu îndepli-
nirea standardelor minimale necesare şi 
obligatorii pentru conferirea gradului 
profesional de Cercetător Știinţific 
gradul_II în domeniul Psihologiei sau a 
titlului didactic de conferenţiar univer-
sitar în domeniul Psihologiei (Ordinul 
MECTS 4204/15.07.2013). Concursurile 
se vor desfăşura conform Legii nr. 
319/2003 privind Statutul personalului 
de cercetare-dezvoltare în data de 
18.05.2016 la sediul Institutului, Bucu-
reşti, strada Calea 13 Septembrie  nr.13. 
Dosarele de concurs se depun în termen 
de 30 de zile de la data apariţiei anun-
ţului în „Jurnalul Naţional” şi la avizi-
erul Institutului, la Compartimentul 
Resurse Umane al Institutului, de luni 
până vineri între orele 10.00–12.00. 
Dosarele care nu corespund specialită-
ţilor şi condiţiilor menţionate nu sunt 
acceptate la concurs. Informaţii supli-
mentare se pot obţine de la Comparti-
mentul Resurse Umane al Institutului, 
la tel.021.318.24.49.

l Primăria comunei Valea Stanciului, 
judeţul Dolj, organizeaza în data de 
09.05.2016 concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii publice de execuţie 
vacante: 1.Funcţia publică de referent, 
clasa III, grad profesional superior- 
Compartiment Contabilitate. Concursul 
constă în desfăşurarea a 2 probe: proba 
scrisă ce se va susţine în data de 
09.05.2016, ora 10.00, proba interviu ce 
se va susţine în data de 12.05.2016, ora 
10.00. Dosarele de concurs se pot depune 
în termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Valea Stan-
ciului, între orele 9.00-14.00. Condiţii de 
participare la concurs: condiţiile gene-
rale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 (r), cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii speci-

fice: studii liceale absolvite cu diploma 
de bacalaureat, vechime în specialitatea 
studiilor minim 9 ani. Probele vor fi 
susţinute la sediul Primăriei Valea Stan-
ciului. Dosarele de concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial 
Partea a III-a ( termen limita 25 aprilie 
2016 ) şi trebuie să conţină: formularul 
de înscriere prevăzut în Anexa 3 la HG 
611/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare; copia actului de identitate; 
copiile diplomelor de studii şi ale altor 
acte care atestă efectuarea unor speciali-
zări; copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă; cazierul judiciar; 
adeverinţa care să ateste starea de sănă-
tate corespunzătoare, eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concur-
sului de către medicul de familie al 
candidatului; declaraţia pe proprie 
răspundere din care să ateste că nu a 
desfăşurat activităţi de poliţie politică. 
Formularul de înscriere este pus de 
Primăria Valea Stanciului la dispoziţia 
candidaţilor. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la sediul instituţiei sau la 
telefon: 0251.352.025.

CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l Cumpăr licenţă (emblema) taxi în 
toate reşedinţele de judeţ. Telefon dispo-
n i b i l  î n t r e  o r e l e  8 . 0 0 - 1 6 . 0 0 :  
0773.340.781.

CITAȚII  
l În temeiul dispoziţiilor art. 944 al.2 
Cod procedură civilă, Federaţia Comu-
nităţilor Evreieşti Din România - Cultul 
Mozaic anunţă deschiderea procedurii 
de declarare a morţii, cu invitaţia ca 
orice persoană să comunice la dosar nr. 
894/307/2016 datele pe care le cunoaşte 
în legătură cu Lebovics Leb şi Milender 
Clari , dispăruţi în Holocaust.

l În temeiul dispoziţiilor art. 944 al.2 
Cod procedură civilă, Federaţia Comu-
nităţilor Evreieşti Din România - Cultul 
Mozaic anunţă deschiderea procedurii 
de declarare a morţii, cu invitaţia ca 
orice persoană să comunice la dosar nr. 
527/307/2016 datele pe care le cunoaşte 
în legătură cu Keszner Isidor, Fried Jetta 
(Jetti), dispăruţi în Holocaust.

l În temeiul dispoziţiilor art. 944 al.2 
Cod procedură civilă, Federaţia Comu-
nităţilor Evreieşti Din România - Cultul 
Mozaic anunţă deschiderea procedurii 
de declarare a morţii, cu invitaţia ca 
orice persoană să comunice la dosar nr. 
528/307/2016 datele pe care le cunoaşte 
în legătură cu Jakobovits Maurits, 
Davidovits Regina, dispăruţi în Holo-
caust.

l În temeiul dispoziţiilor art. 944 al.2 
Cod procedură civilă, Federaţia Comu-
nităţilor Evreieşti Din România - Cultul 
Mozaic anunţă deschiderea procedurii 
de declarare a morţii, cu invitaţia ca 
orice persoană să comunice la dosar nr. 
529/307/2016 datele pe care le cunoaşte 
în legătură cu Fux Beni, dispărut în 
Holocaust.

l În temeiul dispoziţiilor art. 944 al.2 
Cod procedură civilă, Federaţia Comu-
nităţilor Evreieşti Din România - Cultul 
Mozaic anunţă deschiderea procedurii 
de declarare a morţii, cu invitaţia ca 
orice persoană să comunice la dosar nr. 
630/307/2016, datele pe care le cunoaşte 
în legătură cu Fried Berta (Sura Beila), 

dispărută în Holocaust.

l În temeiul dispoziţiilor art. 944 al.2 
Cod procedură civilă, Federaţia Comu-
nităţilor Evreieşti Din România - Cultul 
Mozaic anunţă deschiderea procedurii 
de declarare a morţii, cu invitaţia ca 
orice persoană să comunice la dosar nr. 
628/307/2016 datele pe care le cunoaşte 
în legătură cu Moskovics Sandor, 
Moskovics Zoltan, dispăruţi în Holo-
caust.

l În temeiul dispoziţiilor art. 944 al.2 
Cod procedură civilă, Federaţia Comuni-
tăţilor Evreieşti Din România - Cultul 
Mozaic anunţă deschiderea procedurii de 
declarare a morţii, cu invitaţia ca orice 
persoană să comunice la dosar nr. 
586/307/2016, datele pe care le cunoaşte 
în legătură cu Gant Sie Nucham (Gantz) 
şi Moldovan Roza dispăruţi în Holocaust.

l În temeiul dispoziţiilor art. 944 al.2 
Cod procedură civilă, Federaţia Comu-
nităţilor Evreieşti Din România - Cultul 
Mozaic anunţă deschiderea procedurii 
de declarare a morţii, cu invitaţia ca 
orice persoană să comunice la dosar nr. 
629/307/2016 datele pe care le cunoaşte 
în legătură cu Stern Lea, dispărută în 
Holocaust.

l Weinberger Jolan, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Sighetu-Marmaţiei, 
P-ţa Elisabeta (P-ţa Libertăţii), nr. 11, 
jud. Maramureş,este chemată în jude-
cată, la Judecătoria Sighetu-Marmaţiei, 
în calitate de intimată în Dosarul nr. 
2096/307/2015 pentru declararea morţii 
prezumate, în proces cu Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti Din România - 
Cultul Mozaic, pentru termenul de 
judecată fixat la data 12.04.2016. Cine 
cunoaşte date despre intimată este rugat 
să le aducă la cunoştinţă instanţei.

l În temeiul dispoziţiilor art. 944 al.2 
Cod procedură civilă, Federaţia Comu-
nităţilor Evreieşti Din România - Cultul 
Mozaic anunţă deschiderea procedurii 
de declarare a morţii, cu invitaţia ca 
orice persoană să comunice la dosar nr. 
202/336/2016 datele pe care le cunoaşte 
în legătură cu Klein Regina, dispărută în 
Holocaust.

l În temeiul dispoziţiilor art. 944 al.2 
Cod procedură civilă, Federaţia Comu-
nităţilor Evreieşti Din România - Cultul 
Mozaic anunţă deschiderea procedurii 
de declarare a morţii, cu invitaţia ca 
orice persoană să comunice la dosar nr. 
67/224/2016 datele pe care le cunoaşte în 
legătură cu Gluck Maria, Gluck Lupu, 
Gluck Mingye, Gluck Laje si Gluck 
Eizik, dispăruti în Holocaust.

l S.C. Termo Glas Security S.R.L., cu 
sediul social în Mun. Iaşi, Bvd. Ștefan 
cel Mare şi Sfânt, nr. 15A, jud. Iaşi, 
înregistrată la ORC Iaşi sub nr. 
J22/1451/2008,  având CUI RO 
23848140, este citata la Tribunalul Iasi, 
camera S.V.-et.IV, Complet  civ CM 7, in 
data de 27.04.2016, ora 9.00, in calitate 
de parata, in proces cu Chelariu 
Gheorghe, dosar nr. 2208/99/2015, 
pentru fond – drepturi banesti.

l Se citează Coconu Nicuşor, Zalum 
(Coconu) Anişoara şi Sârbu Alexandru 
Valentin, la Tribunalul Teleorman, 
strada Independenţei, nr. 22, Alexandria 
la data de 29.04.2016, în dosarul nr. 
845/292/2009, având ca obiect succe-
siune recurs, reclamantă fiind Ţiparu 
Mariana.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Serviciul Fiscal Orășenesc Bușteni. Anunț licitație. A.J.F.P. Prahova 

- S.F.O. Bușteni anunță organizarea licitației privind vânzarea 

unui bun mobil - birotică, Copiator Konica Minolta C550 Controller 

Fiery, achiziționat în anul 2012, la sediul din oraș Bușteni, str. 

Nestor Ureche, nr. 3, în data de 21.04.2016, ora 13.00. Bunul este 

proprietatea debitorului Asociația Idei pentru Viitor, C.U.I. 

16170095, cu sediul în Ploiești, str. Crivățului, nr. 22, județul 

Prahova și este depozitat în Azuga, str. Independenței, nr. 13. 

Prețul de pornire al licitației este de 38.628 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. Anunțul nr. 12681/07.04.2016 poate fi consultat 

la sediul organului fiscal și pe site-ul 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.
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l Numita Stroescu Nicoleta este 
chemată în data de 11.04.2016, în 
dosarul civil nr. 1034/331/2014 la Jude-
cătoria Vălenii de Munte în calitate de 
pârâtă, în contradictoriu cu Ristea 
Vasile, pentru acţiune în constatare

l Pahone Emilia, Pahone Titus, Pahone 
Cornelia şi Pahone Horia Mihai şi 
Gagea Sultana Maria sunt chemaţi la 
J u d e c ă t o r i a  B i s t r i ţ a  î n  d s .
nr.8284/190/2010 pentru data de 
15.04.2016.

DIVERSE  
l SC Conpet SA Ploiesti, prin imputer-
nicit SC Expert Serv SRL Ploiesti, 
anunta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a avizului de 
Gospodarire a Apelor pentru proiectul 
“Inlocuire conducta de transport titei  Ø 
10¾ inch Vermesti – Tg Ocna – Rafo 
Onesti in zona gara Godevil Tg. Ocna – 
Monument Zaharia pe o lungime de 
circa 2 km”, propus a fi amplasat in 
localitatea Targu Ocna, jud. Bacau. 
Informatiile privind proiectul propus, 
pot fi consultate la sediul ABA Siret 
SGA Bacau, Mun. Bacau, str. Cuza 
Voda, nr. 1. Observatiile publicului se 
primesc la sediul SGA Bacau.

l SC Conpet SA Ploiesti, prin imputer-
nicit SC Expert Serv SRL Ploiesti, 
anunta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a avizului de 
Gospodarire a Apelor pentru proiectul 
“Inlocuire conducta de transport titei  Ø 
10¾ inch Vermesti – Tg Ocna – Rafo 
Onesti in zona SPC Bogata – Balta 
Dofteana, pe o lungime de circa 1 km”, 
propus a fi amplasat in comuna 
Dofteana, jud. Bacau. Informatiile 
privind proiectul propus, pot fi consul-
tate la sediul ABA Siret SGA Bacau, 
Mun. Bacau, str. Cuza Voda, nr. 1. 
Observatiile publicului se primesc la 
sediul SGA Bacau.

l Imobiliar Full Invest SRL cu sediul in 
Bucuresti, Sector 2, str.Maria Ghiculeasa 
nr.20, parter, inregistrata la O.N.R.C. - 
O.R.C.T.B. cu CUI  nr.23018074, 
J40/128/09.01.2008, informeaza pe cei 
interesati ca s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizatiei de mediu pentru 
activitatea Restaurant - cod CAEN-
5610. Desfasurata in Str.Petre Ispirescu 
nr. 6A, sector 5, Bucuresti.. Informatii se 
pot solicita la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Bucuresti din sector 
6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul 
Morii-in spatele benzinariei Lukoil),intre  
orele 09:00-12:00,de luni pana vineri.
Propuneri sau contestatii se pot depune 
la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 
10 zile de la data publicarii prezentului 
anunt.

ADUNĂRI GENERALE  
l Directoratul Băncii Române de 
Credite şi Investiţii S.A., denumită în 
continuare „Banca”, în temeiul art. 11.1 
din Actul Constitutiv actualizat al 
Băncii, coroborat cu art.117 alin.(1) din 
legea 31/1990, Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor 
(AGOA) în data de 09.05.2016, ora 
12.00, care va avea loc în Bucureşti, str.
Ștefan cel Mare, nr.3,  parter şi etaj 
1, Sector 1, reconvocată, în cazul în care 
la data şi orele mai sus menţionate nu 
vor fi întrunite condiţiile de cvorum 
prevăzute de Actul constitutiv al Băncii, 
pentru data de 16.05.2016, ora 12.00, în 
Bucureşti ,  str.Ștefan cel  Mare, 
nr.3, parter şi etaj 1, Sector 1, cu urmă-
toarea: Ordine de Zi: 1.Prezentarea 
Raportului anual al Directoratului 
Băncii cu privire la activitatea desfăşu-
rată în cursul anului 2015. 2.Prezentarea 
Raportului anual al Consiliului de 
Supraveghere al Băncii cu privire la 
activitatea de supraveghere desfăşurată 
în cursul anului 2015. 3.Aprobarea situ-
aţiilor financiare auditate ale Băncii, 
aferente anului 2015, pe baza rapoar-
telor întocmite cu privire la acestea de 
către auditorul financiar, Directoratul şi 
Consiliul de Supraveghere al Băncii. 
4.Aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli al Băncii, aferent exerciţiului 
financiar al anului 2016 si a strategiei de 
afaceri pentru anii 2016-2018. 5.Împu-
ternicirea Directoratului Băncii pentru 
ca acesta să întocmească toate documen-
tele, să întreprindă toate măsurile şi să 
îndeplinească toate formalităţile şi acţi-
unile necesare în vederea aducerii la 
îndeplinire, înscrierii şi publicităţii 
hotărârii adoptate de Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor, potrivit 
ordinii de zi. 6.Împuternicirea Directo-
rului General al Băncii, domnul Călin 
Doru Petruţi, pentru a semna documen-
tele societare ce urmează a fi aprobate de 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor, conform ordinii de zi propuse mai 
sus, în concordanţă cu hotărârea ce se 
adoptă de Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor Băncii. ***Cât priveşte 
desfăşurarea adunărilor convocate prin 
prezenta, Directoratul Băncii Române 
de Credite şi Investiţii S.A. reaminteşte 
acţionarilor că, potrivit Actului Consti-
tutiv al Băncii şi normelor legale în 
vigoare: a.Au dreptul de a participa şi de 
a vota în cadrul Adunării Generale a 
Acţionarilor toţi acţionarii înregistraţi în 
evidenţele Societăţii la sfârşitul zilei de 
30.04.2016, considerată dată de referinţă 
pentru ţinerea acestei adunări. b.Unul 
sau mai mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social au dreptul de a cere 
introducerea unor noi puncte pe ordinea 

de zi a adunării generale. c.Propunerile 
de introducere a unor noi puncte pe 
ordinea de zi se înaintează Directora-
tului în cel mult 15 zile de la publicarea 
convocării, în vederea publicării şi 
aducerii acestora la cunoştinţa celorlalţi 
acţionari. Propunerile trebuie să fie 
însoţite de copiile actelor de identitate 
valabile ale iniţiatorilor persoane fizice 
sau de copiile certificatelor de înregis-
trare ale iniţiatorilor persoanelor juri-
dice. d.Lista cuprinzând numele, 
localitatea de domiciliu şi calificarea 
profesională a persoanei nominalizate 
pentru realegerea în funcţie de membru 
al Consiliului de Supraveghere se află la 
dispoziţia acţionarilor, la sediul Băncii, 
începând cu data publicării convocării, 
între orele 09.00-16.00 şi pe site-ul 
Bancii: www.brci.ro, putând fi consul-
tată şi completată de aceştia, în condi-
ţiile legii şi ale Regulamentelor Băncii 
Naţionale a României aplicabile. e.Acţi-
onarii pot participa şi vota în adunarea 
generală personal sau prin reprezentare, 
în baza unei împuterniciri acordate 
pentru respectiva adunare generală prin 
procura specială unui alt acţionar sau 
unei alte persoane decât acţionarii, cu 
exceptia membrilor Consiliului de 
Supraveghere, membrilor Directoratului 
şi funcţionarilor Băncii. f.Formularele 
de procuri speciale se pot obţine înce-
pând cu data de 30.04.2016 de la sediul 
central al Băncii între orele 09.00-16.00 
şi de pe site-ul Bancii: www.brci.ro. 
Procurile speciale vor fi depuse la sediul 
central al Băncii, în original, cu 48 de ore 
înainte de data şi ora stabilită pentru 
adunare, sub sancţiunea pierderii exerci-
ţiului dreptului de vot în adunare. 
Director General, Călin-Doru Petruți.

l S.C. Complex Ovidiu Melody S.A. 
Stațiunea Mamaia, Hotel Florida. 
J13/2216/1995, CUI 8290619. Convo-
care. Subsemnata, Neacsu Maria, în 
calitate de administrator unic, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară şi Extra-
ordinară a Acționarilor Societății 
Complex Ovidiu Melody – S.A. (“Socie-
tatea”), persoană juridică română, cu 
sediul în Stațiunea Mamaia, Hotel 
Florida, județul Constanța, înregistrată 
la O.R.C. de pe lângă Tribunalul 
Constanța sub nr. J13/2216/1995, având 
CUI 8290619, în data de 09.05.2016, ora 
12.00, pentru Adunarea Generală Ordi-
nară, respectiv ora 14.00, pentru 
Adunarea Generală Extraordinară, la 
sediul societății din stațiunea Mamaia, 
Hotel Florida, județul Constanța, cu 
următoarea ordine de zi: 1) Pentru 
Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor: 1. Prezentarea şi aprobarea Rapor-
tului Administratorului pe anul 2015; 2. 
Prezentarea Raportului Comisiei de 
Cenzori privind situația financiară 
anuală la 31.12.2015; 3. Discutarea şi 

aprobarea situației financiare anuale pe 
anul 2015; 4. Descărcarea de gestiune a 
administratorului pentru anul 2015; 5. 
Aprobarea bugetului de venituri şi chel-
tuieli pentru anul 2016; 6. Diverse. 2) 
Pentru Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acționarilor: 1. Aprobarea parti-
cipării societății la crearea şi/ sau la 
majorarea de capital social la o socie-
tatea comercială terță (nou creată şi/ sau 
deja existentă) prin aport în natura, 
constând în activul Hotel Florida din 
stațiunea Mamaia, la valoarea rapor-
tului de evaluare având că dată de refe-
r i n ț ă  d a t a  d e  0 1 . 0 3 . 2 0 1 6 ;  2 . 
Împuternicirea d-nei. Neacsu Maria, 
administratorul societății, în vederea 
ducerii la îndeplinire a hotărârii generale 
extraordinare a acționarilor. În cazul în 
care la data şi la ora precizate se 
constată că nu sunt îndeplinite condițiile 
necesare pentru desfăşurarea Adunării 
Generale Ordinare sau Adunării Gene-
rale Extraordinare, se convoacă o nouă 
Adunare Generală Ordinară, respectiv o 
nouă Adunarea Generală Extraordi-
nară, cu aceeaşi ordine de zi şi în acelaşi 
loc, în data de 10.05.2016, ora 12.00 
pentru Adunarea Generală Ordinară, 
respectiv ora 13.00 pentru Adunarea 
Generală Extraordinară. La Adunarea 
Generală Ordinară şi Extraordinară vor 
participa toți acționarii înregistrați în 
Registrul Acționarilor la data de 
22.04.2016, stabilită că dată de referință. 
Acționarii pot participa la adunare 
direct sau prin mandatari împuterniciți 
cu procură specială, ce se va depune la 
sediul societății până la data de 
06.05.2016. Administrator Unic, Neacsu 
Maria.

l Convocare pentru Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor societăţii 
ICPE ECOENERG S.A. Nr. 1 din 
07.04.2016: În conformitate cu prevede-
rile Legii nr.31/1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
Administratorul Unic al societăţii ICPE 
ECOENERG S.A. cu sediul social în 
Bucureşti, str. Splaiul Unirii, nr. 313, 
sector 3, având C.U.I. RO 355488 şi nr. 
de înregistrare la O.N.R.C.-Bucureşti 
J40/20977/1992, convoacă în data de 
19.05.2016, orele 13, la sediul societăţii, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor ținut de Depozi-
tarul Central S.A. la sfârşitul zilei de 
29.04.2016, considerată ca dată de refe-
rinţă, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor societăţii, cu următoarea 
Ordine de Zi: 1. Prezentarea raportului 
Administratorului Unic privind exerci-
țiul financiar al societății la data de 
31.12.2015. 2. Prezentarea Raportului 
Auditorului financiar privind situaţiile 
financiare ale societății, pe anul 2015. 3. 
Aprobarea situaţiilor financiare pe anul 
2015 (a bilanţului financiar contabil, a 
contului de profit şi pierdere la 
31.12.2015 şi a anexelor la situaţiile 
financiare).4. Repartizarea profitului/ 
pierderii net(e) realizat(ă) în anul 2015. 
5. Descărcarea de gestiune a Adminis-

tratorului Unic al societăţii. 6. Apro-
barea Bugetului de venituri şi cheltuieli 
al societăţii pentru exerciţiul financiar 
2016. 7. Încetarea mandatului şi 
alegerea auditorului financiar al socie-
tății pe bază de contract. 8. Mandatarea 
Administratorului Unic –dl. Mina 
Costin Gheamalinga pentru a semna 
Hotărârea A.G.O.A şi pentru a efectua 
toate procedurile şi formalitătile prevă-
zute de lege pentru ducerea la îndepli-
nire a acesteia, respectiv să depună şi să 
semneze în acest scop în numele socie-
tăţii, în relațiile cu Oficiul Registrului 
Comerţului. Mandatarul sus menționat 
va putea delega puterile acordate 
conform celor de mai sus, oricărei 
persoane după cum consideră necesar. 
În cazul în care nu se realizează majori-
tatea cerută de lege privind cvorumul 
necesar pentru convocarea A.G.O.A. la 
data de 19.05.2016, aceasta se va întruni 
la a doua convocare în data de 
20.05.2016, la aceeaşi oră, la aceeaşi 
locaţie, cu aceeaşi ordine de zi şi aceeaşi 
dată de referintă, respectiv 29.04.2016. 
Potrivit prevederilor art.125 alin. 1 din 
Legea nr.31/1990 republicată cu modifi-
cările şi completările ulterioare, acţio-
narii persoane fizice pot participa şi vota 
în adunarea generală prin reprezentare, 
în baza unei împuterniciri acordate 
pentru respectiva adunare generală. 
Procurile vor fi depuse în original cu 48 
de ore înainte de adunare, sub sancţi-
unea pierderii exerciţiului dreptului de 
vot în acea adunare. Procurile vor fi 
reţinute de către secretariatul de şedinţă, 
făcându-se menţiune despre aceasta în 
procesul-verbal al şedinţei. Documentele 
de şedinţă si alte informaţii sunt dispo-
nibile la sediul societăţii (telefon: 
021.346.49.30, persoană  de contact –
Dna. Iacobi Mihaela).  Administrator  
Mina Costin Gheamalinga.

l S.C. COMATCHIM International 
S.A., în insolvenţă prin Expert Insol-
venta SPRL, conform încheierii de 
şedinţă din data de 08.01.2015, pronun-
ţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a 
VII-a Civilă, în dosarul 43518/3/2014, în 
temeiul legii nr. 85/2014 coroborat cu 
legea nr. 31/1990, având sediul social în 
Bucureşti, Str. Doina, nr.17A, Sector 5, 
J40/8017/2007, C.U.I.: RO 21614909, 
prin prezenta: Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. 
COMATCHIM International S.A. 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor va avea loc la sediul societăţii debi-
toare, situate în Bucureşti, Str. Doina, nr. 
17A, Sector 5, în data de 12.05.2016 ora 
12:30, cu următoarea Ordine de Zi: 1. 
Aprobarea situaţiilor financiare ale 
anului 2015 pe baza raportului prezentat 
de administratorul special şi a raportului 
prezentat de comisia de cenzori, apro-
barea contului de profit şi pierderi pe 
anul 2015. 2. Aprobarea descărcării de 
gestiune a administratorului special 
pentru activitatea desfăşurată în peri-
oada 01.01.2015–31.12.2015. 3. Apro-
barea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pentru anul 2016. 4. Alegerea Comisiei 
de Cenzori şi cenzori supleanţi şi stabi-
lirea salariilor acestora în conformitate 
cu Legea 31/90, republicată cu modifică-
rile şi completările ulterioare şi în 
conformitate cu actul constitutiv. 5. 
Diverse. În cazul neîndeplinirii cvoru-
mului de validitate stabilit, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor va fi 
reprogramată pentru data de 13.05.2016 
ora 12:30, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi. Începând cu data de 
04.05.2016 documentele înscrise pe 
ordinea de zi se pot consulta la sediul 
societăţii de luni până vineri între orele 
11:00–14:00. Informaţii se pot obţine la 
nr. de telefon 0735.608.272. Acţionarii 
înscrişi în Registrul Acţionarilor până la 
sfârşitul zilei de 29.04.2016 vor putea 
participa la Adunarea Generală Ordi-
nară prin simpla probă a identităţii 
acestora făcută cu actul de identitate sau 
cu procura specială dată în conformitate 
cu legislaţia în vigoare şi actul consti-
tutiv al societăţii. Formularele de 
procură specială se pot obţine de la 
sediul S.C. COMATCHIM International 
S.A. începând cu data de 29.04.2016. 
Procurile speciale pentru reprezentare 
vor fi depuse la registratura societăţii 
până la data de 10.05.2016.  S.C. 
COMATCHIM International S.A. 
Administrator Special, Ghitulica 
Gheorghe. Expert Insolventa SPRL 
Administrator Judiciar.

l S.C. COMAT Filaret S.A., în insol-
venţă prin Beta Insolvency IPURL, 
conform încheierii de şedinţă din data 
de 22.11.2013, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti, secţia a VII-a Civilă, în 
dosarul 36810/3/2013, în temeiul legii nr. 
85/2006 coroborat cu legea nr. 31/1990, 
având sediul social în Bucureşti, Str. 
Doina, nr.17, Sector 5, J40/8034/2007, 
CU.I.: RO 21614895, prin prezenta: 
Convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor S.C. COMAT Filaret S.A.  
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor va avea loc la sediul societăţii debi-
toare, situate în Bucureşti, Str. Doina, nr. 
17, Sector 5, în data de 12.05.2016 ora 
12:00, cu următoarea  Ordine de Zi:  1. 
Aprobarea situaţiilor financiare ale 
anului 2015 pe baza raportului prezentat 
de administratorul special şi a raportului 
prezentat de comisia de cenzori, apro-
barea contului de profit şi pierderi pe 
anul 2015. 2. Aprobarea descărcării de 
gestiune a administratorului special 
pentru perioada 01.01.2015–31.12.2015. 
3. Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2016. 4. Alegerea 
Comisiei de Cenzori şi cenzori supleanţi 
şi stabilirea salariilor acestora în confor-
mitate cu Legea 31/90, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare şi 
în conformitate cu actul constitutiv. 5. 
Diverse. În cazul neîndeplinirii cvoru-
mului de validitate stabilit, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor va fi 
reprogramată pentru data de 13.05.2016 
ora 12:00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi.  Începând cu data de 
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Pucioasa. Dosar de executare nr. Nr. 6943 din 05.04.2016. Anunțul privind vânzarea pentru 
bunuri mobile. Anul 2016, Luna Aprilie, Ziua 25. În temeiul art. 250, alin. (1), din Legea 207/2015, 
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că, în ziua de 25 Aprilie, anul 2016, ora 12.00, în 
localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor vinde prin licitație publică (ședința a II - a), 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Neval Prod SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Pietroșița, județul Dâmbovița, cod de identificare fiscală 14403500: Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 
cazul), UM, Cantitatea, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA 
neimpozabilă *: Compresor MTZ 125, marca Danfoss, model Maneurop MTZ 125, capacitate frigorifică 
35,5 mc/h, temperatura de vaporizare între –30 grade și +5 grade, 1 buc.,  2.235 lei, 20%; Expresor 
Semiautomat marca Grimac, model Terry Con Acqua, 1 buc., 11.408 lei, 20%; Platformă pneumatică 
pentru abatoare, cu ajutorul căreia se produce și se distribuie aerul comprimat necesar funcționării 
mașinilor specifice de carmangerie, 1 buc., 11.408 lei, 20%; Fierăstrău Jarvis Buster, pentru tăiat 
carcase de animale, tensiunea de alimentare 460 V/60 Hz, 1 buc., 14.025 lei, 20%; Fierăstrău 
panglică, pentru tăiat carcase de animale, 1 buc., 3.233 lei, 20%. Total: 32.866 lei. *) cota de taxă pe 
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 20%, în conformitate cu prevederile Legii 
227/2015. 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 al licitației; împuternicirea persoanei care 
îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după 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 după 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. 260 și 261 din Legea 207/2015, 
privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9 din Legea 207/2015, privind Codul de 
Procedură Fiscală, 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 0245.760.698, persoană de contact  jr.  Scripi Calin. Data afișării: 08.04.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 
Municipal Oltenița. Nr. 12852. Data 05.04.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. 
Licitația a - I –a. Agenția Națională de Administrare Fiscală – A.F.P.J. Călărași - Serviciul Fiscal 
Municipal Oltenița, cu sediul în Municipiul Oltenița, Județul Călărași, Bulevardul Republici, Bloc 
Republici, Tronson 1, în temeiul art. 250 din Legea nr 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se 
face cunoscut că în ziua de 20, luna aprilie, anul 2016, ora 11.00, în localitatea Oltenița, Bulevardul 
Republici, Bloc Republici, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile 
proprietate a debitorului SC Sem Com 2000 SRL, cu sediul fiscal în localitatea Oltenița, județul 
Călărași, Bulevardul Tineretului nr. 16, cod fiscal RO 12799743, dosar de executare nr. 1 din 2015: 
Autoturism Hyundai Tucson, 29229 lei. Prețurile nu includ TVA. Cota de taxă pe valoare adăugată 
pentru vânzarea bunurilor mobile este 20%/ neimpozabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de dată 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 (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului 
Călărași – beneficiar AJFP Călărași C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoane juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare 
eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; 
pentru persoane fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu 
au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la dată 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. 260 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul: Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, Bulevardul 
Republici, Bloc Republici, Tronson 1 sau la telefon numărul 0242.513166, orele: 8.30 – 16.30.
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04.05.2016 documentele înscrise pe 
ordinea de zi se pot consulta la sediul 
societăţii de luni până vineri între orele 
11:00–14:00. Informaţii se pot obţine la 
nr. de telefon 0735.608.272. Acţionarii 
înscrişi în Registrul Acţionarilor până la 
sfârşitul zilei de 29.04.2016 vor putea 
participa la Adunarea Generală Ordi-
nară prin simpla probă a identităţii 
acestora făcută cu actul de identitate sau 
cu procură specială dată în conformitate 
cu legislaţia în vigoare şi actul consti-
tutiv al societăţii. Formularele de 
procură specială se pot obţine de la 
sediul S.C. COMAT Filaret S.A. înce-
pând cu data de 29.04.2016. Procurile 
speciale pentru reprezentare vor fi 
depuse la registratura societăţii până la 
data de 10.05.2016.  S.C. COMAT 
Filaret S.A. Administrator Special, 
Chiru Constantin. BETA Insolvency 
IPURL, Administrator Judiciar.

l 07 aprilie 2016, Completare la Convo-
carea Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor Societăţii CONEF S.A.: 
Având în vedere: -cererea depusă la 
societatea CONEF S.A. (denumită în 
continuare “Societatea”) de către acţio-
narul ALRO S.A., societate comercială 
de naţionalitate română, cu sediul în 
Slatina, str. Piteşti nr. 116, judeţul Olt, 
deţinător a 99,97% din capitalul social al 
Societăţii, prin care solicită completarea 
ordinii de zi a Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor Societăţii din data de 
21 aprilie 2016, ora 11,00 (prima 
adunare), respectiv din data de 22 
aprilie 2016, ora 11,00 (a doua adunare), 
în ceea ce priveşte aprobarea repartizării 
profitului net aferent anului 2015, 
-publicarea convocării Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor în Moni-
torul Oficial nr. 1130 din data de 18 
martie 2016, -prevederile art. 117 indice 
1 din Legea nr. 31/1990 privind societă-
ţile comerciale, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, I. 
Administratorul Unic al Societăţii, cu 
sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 64, 
etaj 1, Sector 4, Romania, înmatriculată 
la Registrul Comerţului sub nr. J 
40/377/1991, completează Ordinea de zi 
a Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor din data de 21 aprilie 2016, ora 
11,00 (prima adunare), respectiv din 
data de 22 aprilie 2016, ora 11,00 (a 
doua adunare), astfel încât: II. Ordinea 
de zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor astfel cum a fost comple-
tată este următoarea: 1.Aprobarea 
raportului Administratorului Unic 
pentru anul 2015 şi descărcarea lui de 
gestiune. 2. Aprobarea situaţiilor finan-
ciare pentru anul 2015 pe baza Rapor-
tului Auditorului Financiar pentru anul 
2015. 3. Aprobarea repartizării profitului 
net aferent anului 2015. 4. Aprobarea 
Programului de Activitate pentru anul 
2016. 5. Aprobarea Bugetului de venituri 
şi cheltuieli pentru anul 2016. 6. Apro-
barea remuneraţiei Administratorului 
Unic pentru anul 2016. 7. Aprobarea 
limitei generale a remuneraţiilor supli-
mentare acordate directorilor pentru 
anul 2016. 8. Alegerea auditorului finan-
ciar şi stabilirea duratei contractului de 
audit. 9. Desemnarea persoanelor împu-
ternicite să semneze contractul de audit 
financiar. 10. Aprobarea împuternicirii 
domnului Ivan Constantin Emil pentru 
efectuarea tuturor formalităţilor nece-
sare în vederea înregistrării hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a Acţiona-
rilor. Formularele de procuri speciale 
pentru reprezentarea acţionarilor în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor se pot obţine de la adresa de mai 

sus. După completarea şi semnarea 
procurii speciale, un exemplar se va 
transmite la sediul Societăţii până la 
data de 19 aprilie 2016, ora 11.00, cel 
de-al doilea urmând a fi înmânat repre-
zentantului pentru a-l avea asupra sa în 
adunare. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la tel. 021-408.35.00.

l Procedura pentru Distribuirea divi-
dendelor aferente anului 2015 S.C. 
AVIATIA UTILITARA Bucureşti S.A. : 
Urmare a hotărârii Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor ("AGOA") din 
data de 1.04.2016, Aviaţia Utilitară 
Bucureşti S.A. (A.V.U.T.) anunţă plata 
dividendelor aferente exerciţiului finan-
ciar 2015 prin intermediul Depozitarului 
Central S.A. şi BCR –agentul de plată 
selectat– începând cu data de 25.04.2016 
către acţionarii A.V.U.T. înscrişi în 
Registrul Acţionarilor ţinut de către 
Depozitarul Central S.A. la data de 
înregistrare 19.04.2016. Dividendul brut 
este de 6,3 lei/acţiune, iar impozitul pe 
dividende aferent va fi reţinut la sursă în 
cotele prevăzute de lege. Acţionarii 
îndreptăţiţi să primească dividende 
distribuite din profitul net realizat în 
exerciţiul financiar 2015 sunt cei înregis-
traţi în registrul consolidat al acţiona-
rilor ţinut de către Depozitarul Central 
la data de 19.04.2016 -"Data de Înregis-
trare". Dividendele distribuite din 
profitul realizat în exerciţiul financiar 
2015 urmează sa se plăteasca acţiona-
rilor începând cu data de 25.04.2016. 
Costurile aferente plăţii dividendelor vor 
fi suportate de către acţionari. Plata 
dividendelor distribuite de către AVUT 
se va realiza prin intermediul Depozita-
rului Central, al Participanţilor la 
sistemul de compensare-decontare şi 
registru (intermediarii, în conformitate 
cu Legea 297/2004, art. 2, pct. 14, care 
au încheiat contract de participare la 
sistemul Depozitarului Central) şi al 
agentului de plată selectat– BCR. Moda-
lităţile de plată a dividendelor sunt 
următoarele: 1. Plăti în numerar la 
ghiseele BCR pentru acţionarii persoane 
fizice:  Pentru acţionarii persoane fizice, 
plata dividendelor se va putea face în 
numerar, prin punere la dispoziţie de 
către A.V.U.T. prin intermediul societăţii 
Depozitarul Central, a sumelor cuvenite, 
la ghişeele BCR aflate în mediul urban şi 
în mediul rural din întreaga ţară, înce-
pând cu data de 25.04.2016. Lista unită-
ţilor BCR este disponibilă pe site-ul 
www.bcr.ro/ro/retea-unitati. Acţionarii 
persoane fizice se vor putea prezenta la 
oricare unitate BCR, in timpul orarului 
de lucru al unităţilor bancare BCR. 
Plata dividendelor în numerar la 
ghişeele BCR se face doar către acţio-
narii persoane fizice, nereprezentaţi de 
Participant (deţinătorii de acţiuni 
evidenţiate în Secţiunea I a Registrului 
acţionarilor), cu excepţia acelora care 
optează pentru plata prin virament 
bancar, dupa cum urmeaza: a. Pentru 
acţionarii persoane fizice rezidente care 
se prezintă personal la ghişeu, plata 
dividendelor se face in baza actului de 
identitate iar identificarea acţionarului 
se va face pe baza C.N.Pului. Acţionarul 
al cărui C.N.P. înscris în actele prezen-
tate la ghişeu nu concordă cu cel înscris 
în evidenţele Depozitarului Central se va 
adresa acestuia din urmă;  b. Pentru 
acţionarii persoane fizice nerezidente 
care se vor prezenta personal la ghiseu, 
plata dividendelor se face În baza paşa-
portului a carui serie şi numar trebuie să 
corespundă cu cele din evidenţele Depo-
zitarului Central; c. Pentru acţionarii 
persoane fizice având vârsta sub 14 ani, 

plata dividendelor se face reprezentan-
tului legal, tutorele/părintele minorului, 
În baza certificatului de naştere al acţio-
narului care trebuie să aibă Înscris 
C.N.P.-ul +1 copie certificată pentru 
conformitate cu originalul şi actul 
juridic ce instituie tutela. În cazul tuto-
relui care nu este unul dintre părinţi +1 
copie certificată pentru conformitate cu 
originalul şi actul de identitate al tuto-
relui/părintelui +1 copie certificată 
pentru conformitate cu originalul. d. 
Pentru acţionarii persoane fizice având 
instituită curatela, plata dividendelor se 
face prin curatorul respectivei persoane, 
În baza următoarelor documente: actul 
de identitate al acţionarului care trebuie 
să aibă Înscris C.N.P.-ul +1 copie certifi-
cată pentru conformitate cu originalul, 
actul juridic ce instituie curatela +1 
copie certificată pentru conformitate cu 
originalul şi actul de identitate al curato-
rului +1 copie certificată pentru confor-
mitate cu originalul;  e. Pentru acţionarii 
persoane fizice care nu se prezintă 
personal la ghişeu ci mandatează o altă 
persoană, plata dividendelor se face 
Împuternicitului respectivei persoane, În 
baza următoarelor documente: procură 
specială autentificată la notariat care 
cuprinde Împuternicirea de ridicare a 
dividendelor eliberată cu nu mai mult de 
3 ani anteriori datei În care se efectu-
ează plata + 1 copie certificată pentru 
conformitate cu originalul şi actul de 
identitate al Împuternicitului +1 copie 
certificată pentru conformitate cu origi-
nalul. Documentele prezentate Într-o 
limbă străină vor fi Însoţite de tradu-
cerea legalizată În limba română, iar 
dacă sunt emise de o autoritate străină 
acestea trebuie să fie apostilate sau 
supralegalizate, după caz. Plăţile În 
numerar se vor realiza În limita sumelor 
prevăzute În legislaţia aplicabilă la data 
efectuării plăţii.  2. Plăti prin transfer 
bancar (în conturi deschise în lei la o 
bancă din România) pentru actionarii 
persoane fizice si juridice: Depozitarul 
Central pune la dispoziţia tuturor acţio-
narilor nereprezentaţi de Participanţi 
opţiunea de a încasa orice sumă de bani 
cuvenită direct prin virament bancar 
într-un cont bancar, indiferent de 
emitentul care distribuie sumele de bani. 
Această opţiune presupune înregistrarea 
codului IBAN la Depozitarul Central, 
acesta putând fi utilizat pentru încasarea 
mai multor sau tuturor deţinerilor şi 
rămânând valabil şi pentru distribuţii 
ulterioare, până la o notificare contrară 
din partea acţionarului. Înregistrarea 
codului IBAN de către Depozitarul 
Central va fi taxată conform grilei de 
tarife percepute deţinătorilor de instru-
mente financiare şi suportată de către 
fiecare acţionar În parte. Pentru mai 
multe detalii, acţionarii sunt rugaţi să 
contacteze Depozitarul Central la tel. 
021.408.58.56 sau 021.408.59.23 sau 
e-mail dividende@depozitarulcentral.ro. 
Începând cu data publicării prezentului 
Comunicat, acţionarii persoane fizice şi 
juridice nereprezentaţi de Participant 
care doresc plata dividendelor prin 
transfer bancar, pot solicita şi transmite 
către Depozitarul Central Bucureşti 
documentele necesare plăţii dividen-
delor, astfel:  -Acţionarii persoane fizice, 
personal sau prin reprezentant legal sau 
convenţional, vor transmite Depozita-
rului Central "Formularul de colectare 
cod IBAN", în care se vor preciza banca 
şi contul (cod IBAN) deschis pe numele 
acţionarului insoţit de: copia actului de 
identitate valabil În care sa fie lizibil 
codul numeric personal- certificată 
"conform cu originalul"; extras de cont 
sau un document eliberat de bancă 
(semnat şi ştampilat) prin care se 
confirmă existenţa contului pe numele 

acţionarului, cu precizarea codului 
IBAN, în original; copia documentelor 
care atestă calitatea semnatarului cererii 
de reprezentant legal sau convenţional, 
certificată "conform cu originalul"; -Acţi-
onarii persoane juridice, prin reprezen-
tant legal sau convenţional, vor 
transmite Depozitarului Central 
"Formularul de colectare cod IBAN", în 
care se precizează banca şi contul (cod 
IBAN) deschis pe numele acţionarului, 
însoţit de copii certificate "conform cu 
originalul" după: Certificatul de Înregis-
tare la Oficiul Registrului Comerţului, 
documentul care atestă calitatea de 
reprezentant legal al societăţii (Certificat 
constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului), documentele care atestă 
calitatea de reprezentant convenţional a 
semnatarului cererii, extras de cont sau 
un document eliberat de banca (semnat 
şi ştampilat) prin care se confirmă exis-
tenta contului pe numele titularului- 
persoana juridică, cu precizarea codului 
IBAN, în original.  Documentele prezen-
tate într-o limbă străină vor fi însoţite de 
traducerea legalizată în limba română, 
iar dacă sunt emise de o autoritate 
străină acestea trebuie să fie apostilate 
sau supralegalizate, după caz. Solicită-
rile de distribuire a dividendelor prin 
transfer bancar, împreună cu documen-
tele mai sus menţionate, se vor transmite 
până la data de 24.04.2016 la adresa: 
Depozitarul Central S.A. -Bucuresti, Bd. 
Carol I nr. 34-36, sector 2 sau vor fi 
depuse la sediul Depozitarului Central. 
Depozitarul Central va verifica solicită-
rile de plată transmise de acţionari, iar 
în cazul în care documentaţia nu este 
completă va solicita completarea aces-
teia, contactând acţionarul la numărul 
de telefon sau adresa de e-mail indicate 
de acesta în documentele transmise 
iniţial. Acţionarii persoane fizice nere-
prezentaţi de Participant care nu vor 
transmite solicitări de plată a dividen-
delor în cont bancar până la data de 
24.04.2016 sau cei ale căror cereri nu 
sunt complete/ completate până la data 
de 24.04.2016, îşi vor putea încasa divi-
dendele de la ghişeele BCR. În cazul în 
care acţionarii persoane fizice sau juri-
dice transmit solicitări de plată a divi-
dendelor în cont bancar ulterior Datei 
plăţii (25.04.2016), Depozitarul Central 
va instructa plata prin virament bancar 
în termen de 3 zile lucrătoare de la 
momentul blocării plăţii prin numerar, 
pentru persoane fizice, respectiv de la 
data primirii cererii de plată, pentru 
persoane juridice. Plata dividendelor în 
Data plăţii (25.04.2016) este condiţio-
nată de transmiterea tuturor documen-
telor complete şi corecte şi a eventualelor 
clarificări solicitate până la data de 
24.04.2016. Cererile de plată depuse 
ulterior Datei plăţii vor fi procesate, în 
cazul în care dividendele nu au fost 
plătite, în termen de cel mult 10 zile 
lucrătoare de la primirea documentaţiei 
complete şi corecte şi a eventuale lor 
clarificări solicitate.-Plăti prin transfer 
bancar în conturile Participanţilor (bănci 
custode/SSIF): Pentru acţionarii 
persoane fizice şi juridice care la data de 
înregistrare deţin acţiuni emise de 
A.V.U.T. evidenţiate în Secţiunea 1/ a 
Registrului acţionarilor în contul deschis 
la Participant, dividendele vor fi plătite 
automat în Data plăţii (25.04.2016) prin 
virament bancar, prin intermediul Depo-
zitarului Central, În conturile Partici-
panţilor respectivi, fără prezentarea 
unor documente suplimentare. Acţio-
narii nerezidenţi care au cont deschis la 
Participant şi doresc aplicarea prevede-
rilor mai favorabile ale Convenţiei de 
evitare a dublei impuneri încheiate între 
România şi ţara lor de rezidenţă sau 
prevederile mai favorabile aplicabile 

fondurilor de pensii nerezidente (astfel 
cum sunt ele definite În legislaţia 
statului membru al UE sau într-unul din 
statele A.E.L.S.), vor transmite la sediul 
A.V.U.T., prin intermediul Participan-
tului, certificatul de rezidenţă fiscală 
pentru anul în care are loc plata dividen-
delor (2016), în termen de valabilitate, în 
original sau copie legalizată, apostilat/ 
supralegalizat, dacă este cazul, însoţit de 
traducerea autorizată în limba română, 
în original, până la data de 24.04.2016. 
Aplicarea Convenţiei de evitare a dublei 
impuneri sau a scutirii aplicabile fondu-
rilor de pensii nerezidente, în Data plăţii 
(plată automată) este condiţionată de 
primirea până la data de 24.04.2016 a 
documentelor complete şi corecte. Parti-
cipanţii vor transmite la sediul A.V.U.T., 
până la datele menţionate mai sus, lista 
acţionarilor pentru care se depun docu-
mentele fiscale care trebuie să conţină: 
denumirea completă a acţionarului, 
codul de identificare al acţionarului cu 
care acesta este înscris în Registrul acţi-
onarilor transmis de către Depozitarul 
Central, numărul de acţiuni deţinut la 
Data de înregistrare, alte observaţii 
(inclusiv indicarea actionarilor care 
reprezintă fonduri de pensii nerezidente 
astfel Cum sunt definite în legislaţia 
statului membru al UE sau în unul 
dintre statele A.E.L.S.). Pentru fondurile 
de pensii din U.E. sau A.E.L.S. se vor 
transmite, pe lângă certificatul de rezi-
denţă fiscală menţionat mai sus, un 
document emis de autoritatea de regle-
mentare competentă (original sau copie 
legalizată, însoţite de o traducere autori-
zată în limba română) din care să rezulte 
faptul că sunt constituite şi autorizate ca 
fonduri de pensii în conformitate cu 
legislaţia statului membru al U.E. sau al 
Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, 
precum şi declaraţia reprezentantului 
legal al societăţii de administrare care să 
ateste că autorizarea fondului este vala-
bilă la data efectuării plăţii şi indicarea 
site-ului oficial al autorităţii de regle-
mentare unde poate fi verificat statutul 
de fond de pensii. Pentru fondurile de 
pensii facultative şi fondurile de pensii 
administrate privat rezidente, pentru a 
beneficia de scutirea de impozit pe divi-
dende prevăzută de Codul fiscal, Partici-
panţii vor transmite la sediul A.V.U.T., 
până la data de 24.04.2016, copii ale 
deciziilor autorităţii de reglementare 
care să ateste autorizarea societăţii de 
administrare a fondului şi a fondului de 
pensii. Băncile custode vor transmite la 
A.V.U.T. copii legalizate (în original) ale 
certificatelor de rezidenţă fiscală ale 

clienţilor lor, pe care vor semna cu 
menţiunea că deţin originalul acestora, 
însoţite de traducerea autorizată în 
limba română. În conformitate cu preve-
derile Codului Fiscal, certificatul de 
rezidenţă fiscală trebuie să ateste că 
beneficiarul dividendelor este rezident al 
statului respectiv în anul obţinerii veni-
tului (2016) şi să cuprindă, în principal, 
elemente de identificare a nereziden-
tului, precum şi a autorităţii care a emis 
certificatul de rezidenţă fiscală, ca de 
exemplu: numele, denumirea, adresa, 
codul de identificare fiscală, menţiunea 
că este rezident fiscal În statul emitent, 
precum şi data emiterii certificatului. În 
cazul acţionarilor nerezidenţi reprezen-
taţi de Participant, A.V.U.T. va reţine 
impozitul pe dividende în cota standard 
în vigoare prevăzută de Codul Fiscal din 
România dacă acţionarii nu au transmis 
certificatul de rezidenţă fiscală (inclusiv 
documentele specificate mai sus) şi even-
tualele clarificări solicitate până la data 
de 24.04.2016, situaţie în care plata 
dividendelor se va efectua la Data plăţii 
(25.04.2016); Documentele prezentate 
Într-o limbă străină vor fi Însoţite de 
traducerea legalizată în limba română, 
iar dacă sunt emise de o autoritate 
străină acestea trebuie să fie apostilate 
sau supralegalizate, după caz. 3.Acţio-
nari decedaţi. În cazul în care în Regis-
trul acţionarilor la Data de înregistrare 
sunt incluse persoane decedate, dividen-
dele se vor plăti doar după înregistrarea 
de către Depozitarul Central, în baza 
solicitării moştenitorilor, a transferului 
direct de proprietate asupra acţiunilor 
ca efect al succesiunii.  4. Acţiuni deţi-
nute în coproprietate. În cazul acţiunilor 
deţinute În coproprietate la Data de 
înregistrare, plata dividendelor se va 
efectua după cum urmează: În cazul 
plăţilor în numerar, plăţile se vor face cu 
condiţia ca toţi coproprietarii să se 
prezinte la unitatea CEC Bank, personal 
sau prin reprezentantul legal şi/sau 
convenţional şi să prezinte documentele 
prevăzute mai sus pentru plăţile în 
numerar; în cazul plăţilor către cei care 
au deschis cont la Participant, dividen-
dele cuvenite coproprietarilor vor fi 
virate Participantului ai cărui clienţi 
sunt; în cazul plăţilor prin virament 
bancar, dividendele cuvenite coproprie-
tarilor vor fi virate în contul indicat de 
către toţi coproprietarii în baza solicitării 
comune adresate Depozitarului Central; 
în situaţia în care coproprietarii solicită 
atât înregistrarea de către Depozitarul 
Central a transferului direct de proprie-
tate asupra acţiunilor ca efect al ieşirii 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 
Fiscal Municipal Câmpina. Bdul. Carol I nr. 31, județul Prahova, 
tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr. 82965/05.04.2016. În 
temeiul art. 250, alin. (2) din. Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, S.F.M. Câmpina organizează, la sediul din 
Câmpina, Bdul. Carol I nr. 31, licitație publică deschisă în vederea 
vânzării următoarelor bunuri sechestrate: - în data de 
20.04.2016, ora 13.00, locuință C1 (P) s.c. 42,93 mp; locuință C2 
(P+1E) s.c. 27,73 mp și terenul aferent în suprafață de 159 mp, 
situate în localitatea Câmpina, str. Bistrița nr. 4, jud. Prahova, preț 
de pornire 122.100 lei, proprietatea persoanelor fizice Duduc 
Daniel Gheorghe și Duduc Georgeta pentru creanțele debitoarei 
S.C. Lars Auto S.R.L. – Brebu, jud. Prahova; - în data de 
20.04.2016, ora 14.30, teren intravilan 2400 mp, categoria 
fâneață, situat în localitatea Valea Doftanei, sat Trăisteni, pct. 
„Poduri”, tarlaua 25, parcela F-240, jud. Prahova, preț de pornire 
108.000 lei, proprietatea persoanei fizice Ghindea Iulian pentru 
creanțele debitoarei S.C. Gimad Construct S.R.L. – Valea 
Doftanei, jud. Prahova; - în data de 21.04.2016, ora 13.00, teren 
intravilan 6400 mp, situat în localitatea Poiana Câmpina, jud. 
Prahova, preț de pornire 296.416 lei, proprietatea debitoarei S.C. 
Corydob Peco Serv S.R.L. – Poiana Câmpina; - în data de 
21.04.2016, ora 14.30, teren extravilan fâneață 40088 mp, situat 
în localitatea Secăria, T:31, P: F 184, jud. Prahova, preț de pornire 
35.259 lei, proprietatea debitorului Popa Iulian – Secăria; - în 
data de 22.04.2016, ora 11.00, autoutilitară Furgon Fiat 
223WXB1A 2B/Doblo Cargo, an fabricație 2003, preț de pornire 
7.280 lei, proprietatea debitoarei Tantyon MTD SRL – Breaza, jud. 
Prahova; - în data de 25.04.2016, ora 13.00, teren – livadă 4924 
mp, situat în localitatea Secăria, punct Lăcureni, tarla 31, parcela 
L79, preț de pornire 24.609 lei, proprietatea debitorului Bălan 
Sorin – Secăria, jud. Prahova. Prețurile de pornire a licitației nu 
includ TVA. Anunțurile de vânzare pot fi consultate la sediul S.F.M. 
Câmpina, primăria în raza căreia se află bunurile și pe site-ul ANAF 
(licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de 
participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela 
nr. de telefon 0244.376010, 0244.376011, persoana de contact 
dl. Pavel Gheorghe.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Nr. J/13459/07.04.2016. Invitație de participare. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală – Direcția 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 a VII-a să depună, până cel 
târziu la data de 25.04.2016, ora 12.00, ofertă în vederea 
desemnării unui practician în insolvență în dosarul de insolvență 
nr. 9863/3/2016 privind pe debitoarea SC Iribog Speed Construct 
SRL, 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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MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Câmpulung. 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 Sicoval 
Emty SRL – Câmpulung, după cum urmează: Denumire, Valoare 
[Ron, fără TVA]: Autoturism Mercedes MB 100 D, nr. înmatriculare 
AG-14-MVN, 25.750 lei; Autoturism Mercedes MB 100 D, nr. 
înmatriculare AG-07-CFV, 17.150 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 
fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 
sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea 
de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung 
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură 
Fiscală republicat, până în ziua de 19/04/2016. Licitația va avea 
loc în data de 20/04/2016, ora 11:00:00, la sediul SFM 
Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu. Bunurile sunt 
libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra 
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 
suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal 
Câmpulung, tel. 0248.510098.

din indiviziune, cât şi plata directă către 
fiecare dintre coproprietari conform 
numărului de acţiuni dobândite în 
proprietate exclusivă, Depozitarul 
Central va bloca plata dividendelor iar 
societatea va calcula sumele de bani 
corespunzătoare fiecărui fost copropri-
etar, plata urmând a se realiza conform 
prezentei proceduri. Informaţii supli-
mentare privind procedura de plată a 
dividendelor pot fi solicitate de la Depo-
z i t a r u l  C e n t r a l :  t e l . 
0214085856,0214085923, e-mail: divi-
dende@depozitarulcentral.ro. Adminis-
trator.

LICITAȚII  
l S.C. Plaiul Concom Impex SRL prin 
lichidator anunţă vânzarea prin licitaţie 
publică a bunurilor imobile aflate în 
patrimoniul debitoarei conform regula-
mentului de participare la licitaţie, 
preţul de pornire al licitaţiei fiind redus 
cu 50% din preţul stabilit în raportul de 
evaluare încuviinţat de Adunarea Credi-
torilor din 12.04.2016, 14.04.2016, 
19.04.2016, 21.04.2016, 05.05.2016, 
10.05.2016, 12.05.2016, 17.05.2016, 
19.05.2016 şi 25.05.2016   orele 13.00 la 
sediul  lichidatorului din Ploieşti strada 
Ion Maiorescu, bl. 33 S1, et. 7, cab 7B. 
Condiţii de participare şi relaţii supli-
mentare la telefon: 0344104505.

l Comuna Tamaşi, cu sediul Str.Princi-
pală, nr.192, sat Tamaşi, Com.Tamaşi, 
jud.Bacău, în temeiul HCL Tamaşi 
nr.12/17.02.2016, organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru vânzarea 
apartamentului nr.4, situat în bl.1, sc.C, 
sat Tamaşi, Comuna Tamaşi, compus 
din 3 camere în suprafaţă totală 
69,76mp. Documentele de calificare se 
regăsesc în caietul de sarcini şi se depun 
până la 12.04.2016, ora 15.30. Licitaţia 
publică va avea loc în data de 
13.04.2016, ora 10.00, la sediul Comunei 
Tamaşi. Taxa pentru caietului de sarcini 
este 30RON. Caietul de sarcini se 
procură de la Sediul Comunei Tamaşi. 
Garanţia de participare este 777RON. 
Taxa de participare este 100RON. 
Garanţia şi taxele se achită prin vira-

m e n t  b a n c a r  î n  c o n t u l 
RO62TREZ0615006XXX000204 -Trezo-
reria Municipiului Bacău sau numerar 
la casieria Comunei Tamaşi, până la 
12.04.2016, ora 15.30. Informaţii supli-
mentare: la sediul Comunei Tamaşi, tel/
fax: 0234.225.025, e-mail: primariata-
masi@yahoo.com

l SC Muntenia SA, societate aflată în 
faliment, dosar nr. 2985/105/2007 
Tribunal Prahova, prin lichidator, 
anunţă vânzarea la licitaţie publică,  a 2 
(două) bunuri mobile ce se mai afla în 
patrimoniul debitoarei, şi anume: 
compresor la preţul de 5.185 lei (fără 
TVA), platforma telescopică la preţul de 
1.250 (fără TVA). Preţul de pornire este  
diminuat cu 50% din preţul stabilit în 
raportul de evaluare. Zilele de licitaţie 
stabilite sunt următoarele: 13.04.2016, 
14.04.2016, 19.04.2016, 21.04.2016, 
05.05.2016, 10.05.2016, 12.05.2016, 
17.05.2016, 19.05.2016 şi 25.05.2016  
orele 13.00. Relaţii suplimentare la tel. 
0244386618, 0344104525 şi 0740226446.

l SC Simona Prahova SRL prin lichi-
dator, anunţa vânzarea la licitaţie 
publică a bunurilor aflate în patrimoniul 
societăţii debitoare conform raportului 
de reevaluare şi a regulamentului de 
vânzare a bunurilor ce au fost încuviin-
ţate de Adunarea Creditorilor   din 
26.02.2015, şi anume: unitate de cernut 
faină, maşina profesională de curăţenie, 
malaxor spiral Bongard, dospitor 
Bongard, mixer planetar Saturn, mode-
lator lung, maşina de spălat navete, 
cuptor vatră, Furgon Vokswagen, etc. 
Preţul de pornire al licitaţiei fiind redus 
cu 50% din preţul stabilit în raportul de 
reevaluare. Licitaţiile vor avea loc pe 
data de: 14.04.2016, 19.04.2016, 
21.04.2016, 05.05.2016, 10.05.2016, 
17.05.2016, 24.05.2016, 01.06.2016, 
08.06.2016 şi 15.06.2016   orele 13.00 la 
sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B Et.7. 
Condiţiile de participare şi relaţii supli-
mentare la tel. 0344104525.

l SC Lili’s Green Hotels Ploieşti SRL, 
prin administrator judiciar Just Insolv 

SPRL anunţa vânzarea la licitaţie 
publică a activului aflat în patrimoniul 
debitoarei, respectiv Construcţia „Hotel 
Restaurant – Casa Rotaru”, situată în 
Ploieşti, str. Oborului,   nr.27, jud. 
Prahova, înscrisă în CF nr. 125774 a 
mun. Ploieşti, construcţie compusă din 
D+P+E+3Mansarde, în suprafaţa desfă-
şurată de 2.209 mp şi suprafaţa balcoane 
90 mp, la preţul de 2.682.750 lei. Lici-
taţia publică are loc pe data de 
04.05.2016, orele 12.00 la sediul adminis-
tratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. 
Construcţia este edificata pe un teren 
proprietatea asociatului Rotaru Valentin 
în suprafaţa de 697 mp pentru care se 
organizează licitaţie publică de BEJ 
Până Victor pe data de 04.05.2016, orele 
11.00. Licitaţia publică are loc în baza 
hotărârii Adunării Creditorilor din 
20.11.2013 şi a regulamentului de parti-
cipare la licitaţie. Preţul de pornire al 
licitaţiei este redus la 75% din preţul 
stabilit în rapoartele de evaluare. Relaţii 
suplimentare  la telefon 0344104525.

l SC Lili’s Green Hotels Ploieşti SRL, 
prin administrator judiciar, anunţa 
vânzarea a bunurilor imobile aflate în 
patrimoniul debitoarei, respectiv: 
Proprietate imobiliară „Pensiune – 
Hanul Gazarilor” situată în Ploieşti, str. 
M.Bravu,  nr. 45, jud. Prahova, înscrisă 
în CF nr. 123740 a Mun. Ploieşti, 
compusă din teren în suprafaţa de 720 
mp în acte, respectiv 719 mp măsurată şi 
construcţii: C1 – Hotel + restaurant 
(Subsol – Crama, Parter – restaurant, 
terasă, bar, recepţie, etaj 2 – 8 camere cu 
grup sanitar propriu, casa scării, hol, 
oficiu, etaj 3 – Mansarda: 4 camere cu 
grup sanitar propriu, casa scării, spălă-
torie, 2 camere de serviciu, hol, oficiu), 
C2 – Anexa + beci, la preţul de 1.728.075 
lei. Licitaţia publică are loc în baza hotă-
rârii  Adunării  Creditorilor din 
20.11.2013 şi a regulamentului de parti-
cipare la licitaţie. Preţul de pornire al 
licitaţiei este redus la 75% din preţul 
stabilit în rapoartele de evaluare. 
Garanţia de participare la licitaţie este 
de 10% din preţul de pornire al licitaţiei 
şi se plăteşte în contul de insolventa al 

debitoarei deschis la Banca Transilvania. 
Şedinţa de licitaţie va avea loc pe data 
de: 04.05.2016, orele 12.00 la sediul 
administratorului judiciar din Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, 
cab.7B.  Relaţii suplimentare se obţin de 
la administratorul judiciar la telefon 
0344104525.

l SC UPL Consulting SRL, prin lichi-
dator judiciar, anunţa vânzarea prin 
licitaţie publică a tuturor bunurilor  
mobile aflate în patrimoniul debitoarei 
respectiv, mobilier de bucătărie, sufra-
gerie, dormitor şi baie, saltele, seturi de 
lenjerie pat, huse şi perdele, obiecte de 
iluminat, capete, colţ, cleme, elemente 
de îmbinare pentru plinta şi diverse 
tipuri de parchet. Bunurile se vând 
global şi nu defalcat pe fiecare sortiment. 
Preţul de pornire al licitaţiei fiind redus 
cu 50% din preţul stabilit în raportul de 
evaluare, respectiv contravaloarea în lei 
a 6.000 euro + TVA. Licitaţia este orga-
nizată în baza hotărârii Adunării Credi-
torilor din 04.06.2015, a regulamentului 
de participare la licitaţie şi va avea loc 
pe data de: 14.04.2016, 19.04.2016, 
21.04.2016, 05.05.2016, 10.05.2016, 
12.05.2016, 17.05.2016, 19.05.2016, 
25.05.2016 şi 31.05.2016 orele 12.00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, 
strada Ion Maiorescu, bl. 33 S1, et. 7, cab 
7B. Condiţii de participare şi relaţii 
suplimentare la telefon: 0344104525.

l SC ONIRO SRL, prin lichidator 
judiciar, anunţă vânzarea prin licitaţie 
publică a bunurilor mobile aflate în 
patrimoniul societăţii. Licitaţia are loc în 
baza Adunării Creditorilor din data de 
13.08.2015, preţul de pornire al licitaţiei 
fiind redus cu 25% din cel stabilit în 
raportul de evaluare. Licitaţia va avea 
loc pe data de  14.04.2016,  28.04.2016, 
12.05.2016 şi 25.06.2016 orele 13.00 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud Prahova. Relaţii suplimen-
tare 0344104525.

l SC Rovit SA,  societate aflată în reor-
ganizare judiciară, prin administrator 
judiciar anunţa vânzarea la licitaţie  a 
unor bunuri aflate în patrimoniul debi-

toarei, în sensul că următoarele bunuri, 
respectiv Ferma 1 – compusă din: 
construcţii, depozit, casa de locuit, 
depozit, şopron tractoare, casa de locuit, 
baraca metalică, rampa spălat maşini, 
fosa septică, puţ şi teren aferent  situată 
în Boldeşti-Scăieni, str. Viilor, nr. 44, jud. 
Prahova, la preţul de 276.450 lei; Ferma 
1 – C7 (demisol)   compusă din: 
construcţie cantina - demisol şi teren 
aferent, situată în Boldeşti-Scăieni, str. 
Viilor, nr. 44, jud. Prahova, la preţul de 
36.200 lei; Ferma 8 – compusă din: 
construcţii dormitor, atelier mecanic, 
remiză,  2 magazii şi teren aferent lot 1 
– 5.599 mp, teren aferent lot 1 – 341 mp, 
situată în loc. Valea Calugaresca, sat 
Valea Largă, jud. Prahova, la preţul de 
101.600 lei; Clădire baracă C1 (Hagi 
Anton) şi teren aferent în suprafaţa 1590 
mp situată în Boldeşti-Scăieni, jud. 
Prahova la preţul de 50.800 lei; Ferma 5 
– compusă din: construcţii cantină, 
şopron, depozit, anexa atelier mecanic, 
bloc locuinţe, rezervor poliester, 30 t,  şi 
teren aferent 3295 mp, situată în Bucov, 
sat Chiţorani, zona Valea Orlei, jud. 
Prahova 428.550 lei; terenul intravilan în 
suprafaţa de 483 mp situat în com. 
Bucov, sat Valea Orlei,  jud. Prahova, la 
preţul de 15.450 lei, Ferma 9 - compusă 
din: construcţii, Şopron Cizelat 
(Depozit), Clădire Cantină, Grajd pt 
Cai, Sediu Fermă, Şopron Ingasaminte, 
Gard Împrejmuire, Baraca Dormitor, 
Caldire Depozit, Atelier Mecanic, 
Rezervor pt Apa cu Şup Metal, Plat-
forma Beton + Modernizare Drum, 
Reţea Electrică Aeriană, Rezervor moto-
rina, Spaţiu Depozitare – Platforma, 
Grup sanitar, Rampa, Beci, fundaţie, 
WC, bazin şi terenul intravilan aferent 
în suprafaţa de 9.157 mp, situată în  
Urlaţi, loc. Valea Mieilor, jud. Prahova la 
preţul de 416.575 lei  şi o serie de bunuri 
mobile, respectiv: subsolier 2 buc. la 
preţul de 105 lei/buc (fără TVA), 
remorca cisternă, 3,6 to, la preţul de 
1050 lei (fără TVA), remorca cisternă, 
3,6 to 855 lei (fără TVA), remorca auto, 
la preţul 1515 lei (fără TVA), remorca 
RBA 5, la preţul de 1515 lei (fără TVA), 
bena remorca, 4 buc la preţul de 985 lei/ 
buc (fără TVA). Licitaţia publică are loc 
în baza hotărârilor Adunării Creditorilor 
din 09.03.2011, 30.05.2013, 05.08.2013 
12.08.2013, 29.07.2014, 29.07.2014, 
22.01.2015 şi a regulamentului de parti-
cipare la licitaţie. Preţul de pornire al 
licitaţiei este redus cu 50 % din preţul 
stabilit în raportul de evaluare. Şedinţele 
de licitaţii vor avea loc pe data de: 
14.04.2016, 19.04.2016, 05.05.2016, 
10.05.2016, 19.05.2016, 25.05.2016, 
31.05.2016, 01.06.2016, 08.06.2016 şi 
15.06.2016 orele 12.00, la sediul adminis-
tratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. 
Detalii: în caietul de sarcini şi la telefon 
0344104525.

l SC Tara Com Impex SRL, prin lichi-
dator anunţă vânzarea publică a bunului 
imobil situat în Azuga, str. Prahovei, nr. 
32, bl. 21B, sc. A, et. 1, jud. Prahova, 
(zona semicentrală), respectiv un aparta-
ment compus din trei camere şi depen-
dinţe la preţul de 127.140 lei. Dotări: 
gresie, parchet, tâmplărie PVC. Preţul 

de pornire al licitaţiei este redus cu 40%  
din preţul stabilit în raportul de evaluare 
şi sunt stabilite următoarele zile de lici-
taţie: 14.04.2016, 19.04.2016, 21.04.2016, 
05.05.2016, 10.05.2016, 12.05.2016, 
17.05.2016, 19.05.2016, 25.05.2016 şi 
31.05.2016  orele 13.00. Relaţii supli-
mentare la ţel. 0344104525.

l SC Internaţional Alpha Trans SRL 
prin lichidator judiciar anunţa vânzarea 
la licitaţie publică a bunurilor aflate în 
patrimoniul societăţii debitoare conform 
rapoartelor de evaluare, a regulamentului 
de vânzare  a bunurilor ce au fost încuvi-
inţate de Adunarea Creditorilor din 
06.11.2014 şi anume: terenul în suprafaţa 
de 2.279 mp, situat com. Păuleşti, sat 
Gageni, jud. Prahova compus din: terenul  
în suprafaţa de 2.000 mp , tarla 1, parcela 
L 64/14, nr. cad. 10702 şi teren intravilan 
(drum) în suprafaţa de 279 mp, Tarla 1, 
parcela L46/14, nr. cad. 10701, la preţul 
de 85.450 lei (fără TVA). Preţul de 
pornire al licitaţiilor este redus cu 50% 
din preţul stabilit în rapoartele de 
evaluare. Şedinţele de licitaţii vor avea loc 
pe data de 14.04.2016, 19.04.2016, 
21.04.2016, 05.05.2016, 10.05.2016, 
12.05.2016, 17.05.2016, 19.05.2016, 
25.05.2016 şi 31.05.2016   orele 12.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab 7B. Relaţii suplimentare sediul lichi-
datorului judiciar cât şi la telefon 
0344104525.

l SC Mymob Myjob SRL prin lichi-
dator, anunţa vânzarea la licitaţie 
publică bunului imobil aflat în patrimo-
niul societăţii şi anume: terenul intra-
vilan în suprafaţa de 4.632 mp, situat în 
com. Topalu, str. Soarelui, nr.710, jud. 
Constantă,  preţul de pornire al licitaţiei 
este  în cuantum de 32.425 lei. Preţul 
este redus cu 50% din preţul stabilit în 
raportul de evaluare. Licitaţiile vor avea 
loc pe data de: 14.04.2016, 19.04.2016, 
21.04.2016, 05.05.2016, 10.05.2016, 
12.05.2016, 17.05.2016, 19.05.2016, 
25.05.2016 şi 31.05.2016 orele 13.00 la 
sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7, jud. 
Prahova. Detalii: în caietul de sarcini şi 
la telefon 0344104525.

l SC Fabissimo Group SRL, prin lichi-
dator judiciar, anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică a bunurilor mobile aflate 
în patrimoniul acesteia, respectiv: maga-
zine tip termopan la preţul de 2.341 lei 
(fără TVA),  autoturisme, malaxor la 
preţul de 1.782,5 lei (fără TVA), mixer 
planetar la preţul de 907,5 lei (fără 
TVA). Preţul de pornire al licitaţiei este 
redus cu 50% din stabilit în raportul de 
evaluare încuviinţat de Adunarea Credi-
torilor din 18.11.2015. Licitaţiile vor 
avea loc pe data de: 14.04.2016, 
19.04.2016, 21.04.2016, 05.05.2016, 
10.05.2016, 12.05.2016, 17.05.2016, 
19.05.2016, 25.05.2016 şi 31.05.2016 
orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu 
bl. 33S1, et.7, cab. 7B, jud. Prahova. 
Relaţii suplimentare   0732405295,   
0344104525.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea în 
faliment prin procedura simplificată 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice. Număr de operator de date cu 
caracter personal: 2.0002. Nr. S.C.E.S.P.J. 62024/06.04.2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, se face cunoscut că se vor vinde prin licitație următoarele bunuri, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, 
camera nr. 6, după cum urmează: 1. În data de 21, luna aprilie, anul 2016, orele 12..00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 
1, camera nr. 6, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Mikyrad Interserv SRL, cu domiciliul fiscal declarat 
în localitatea Ploiești, Str. Cameliei, nr. 18, bl. 25A, sc. B, et. 4, ap. 38, cod unic de înregistrare fiscală 32.003145, dosar de executare nr. M-
2188, la prețul de pornire a licitației 12.535 lei (exclusiv TVA), cu cota de TVA 20%: - Modul metalic cu caracter provizoriu în suprafață de 
20 mp. Destinație - spațiu comercial, localizat în Ploiești str. Cătinei, FN. 2. În data de 28, luna aprilie, anul 2016, ora 12.00, etaj 1, camera 
nr. 6, se va vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Famin S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, 
str. Apelor, cod unic de înregistrare fiscală 15.004264, dosar de executare nr. F-179: - Autoutilitară Furgon Fiat Ducato, an fabricație 2.002, 
motorină, culoarea alb, capacitatea cilindrică 2286 cmc, puterea 81 kw, la prețul de pornire a licitației 7.120 lei (exclusiv TVA), cu cota de 
TVA 20%; - Mașină de îndreptat lemn tip 2041 NKK/.002522, marca SCM International, Italia, anul fabricației 2.001, la prețul de pornire a 
licitației 3.6.00 lei (exclusiv TVA), cu cota de TVA 20%; - Mașină de lipit cant la mobilier din Pal, marca Gerhard Ney Germania, anul 
fabricației 1978, tip SKM 1.00/2, la prețul de pornire a licitației 2.540 lei (exclusiv TVA), cu cota de TVA 20%; - Mașină de tăiat lemn, marca 
Elektra Beckum Germania, anul fabricației 1995, la prețul de pornire a licitației 1.290 lei (exclusiv TVA), cu cota de TVA 20%. 3. În data de 
20, luna aprilie, anul 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se va vinde prin licitație 
următorul bun mobil, proprietate a debitorului Montes Tour S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Bdul Republicii, nr. 128, bl. 
16B2, sc. A, ap. 33, cod unic de înregistrare fiscală 18104756, dosar de executare nr. M-1076: - Autoutilitară marca Dacia Logan, 
combustibil benzină, număr înmatriculare PH-14-DNW, număr identificare UU1FSD1E537988372, 1390 cc, 55 kw, culoare alb, an 
fabricație 2.007, la prețul de pornire a licitației 6.060 lei (exclusiv TVA), cu cota de TVA 20%. 4. În data de 27, luna aprilie, anul 2016, orele 
12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a 
debitorului Santarin Com S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. I.L. Caragiale, nr. 13 -15, cod unic de înregistrare fiscală 
8910699, dosar de executare nr. S - 701: - Autoturism marca Peugeot Partener model New Partener L1, capacitate cilindrică 1560 cmc, 
combustibil motorină, culoare gri, an fabr. 2.008, nr. înmatriculare PH 33 DRF, stare tehnică bună, la prețul de pornire a licitației 9.530lei 
(exclusiv TVA), cu cota de TVA 20%. 5. În data de 26, luna aprilie, anul 2016, ora 12.00, etaj 1, camera nr. 6, se va vinde prin licitație 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Zummo Squeezers S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, Str. Clemenței, nr. 
16, bl. 26 N, sc. B, et. 3, ap. 23, cod unic de înregistrare fiscală 26414391, dosar de executare nr. A-2554: - Autoutilitară N1, număr de 
identificare WVZZZZ70ZRH135122, anul fabricației 1994, culoare alb, număr de înmatriculare PH- 12-NFC, la prețul de pornire a licitației 
8.825 lei (exclusiv TVA), cu cota de TVA 20%; - Autoturism M1, marca Volkswagen, număr de identificare AB111GZK11C17E2, anul 
fabricației 1999, culoare negru, număr de înmatriculare PH-13-LEH, la prețul de pornire a licitației 9.266 lei (exclusiv TVA), cu cota de TVA 
20%; - Autoutilotară N1, număr de identificare BFDB1J1C11UA7E4, anul fabricației 2.008, culoare alb, număr de înmatriculare PH-14 
–GKI, la prețul de pornire a licitației 14.120 lei (exclusiv TVA), cu cota de TVA 20%. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 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, reprezentâând 
10% din prețul de pornire a licitației (în contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Prahova – C.U.I. 2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice române, 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. 260 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 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 0244.407710, int. 162, 163, 164. Data afișării: 08.04.2016.

ANUNȚURI
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Abonează-te la                 pe mai mult de 6 luni și primești

 un pachet de două cărți!

                                  Fă-ţi abonament la                    

                   Jurnalul 

                Naţional şi 

           eşti premiat!

     Optează pentru 

un abonament pe 6 luni 

sau mai mult şi primeşti 

gratuit două cărți: Marin 

Preda (Imposibila întoarcere) 

și Adrian Păunescu 

(Ultrasentimente. Mieii 

        Primi. Fântâna 

somnambulă) 

 -Primeşti gratuit toate paginile suplimentare  
editate de Jurnalul Naţional.

- Plăteşti doar              din 
preţul de la tarabă

75%
Economiseşti timp şi bani:

- Nu mai e nevoie să te deplasezi la chioşc, 
pentru că primeşti ziarul preferat acasă. 

225 de lei 

445 de lei

180 de lei

348 de lei 

Abonează-te pe 6 luni:

Abonează-te pe 12 luni:
180 de lei

Abonează-te pe 6 luni:Abonează-te pe 6 luni:

180 de lei

Abonează-te pe 6 luni:Abonează-te pe 6 luni:
225 de lei 

180 de lei

Abonează-te pe 6 luni:Abonează-te pe 6 luni:

445 de lei
348 de lei 

Abonează-te pe 12 luni:Abonează-te pe 12 luni:
Reducere 25%

Reducere 28%

Tot ce trebuie să faci este să suni 
la 021.20.87.508 sau să trimiţi email la 

abonamente@jurnalul.ro, să-ţi laşi datele, să spui 
perioada pe care vrei să te abonezi, iar de restul ne 
ocupăm noi! Îţi trimitem acasă factura proformă, o 

plăteşti şi te poţi bucura de articole exclusive, anchete 
şi reportaje scrise de jurnaliştii tăi preferaţi.

*Pentru abonamentele plătite până la data de 20 a lunii, livrarea 

ziarului se va face începând cu prima zi a lunii imediat urmatoare.

*Campanie valabilă între 1 și 20 aprilie

 Fă-ţi abonament la                   

     Optează pentru

un abonament pe 6 luni

sau mai mult şi primeşti

gratuit două cărți: Marin

Preda (Imposibila întoarcere)

și Adrian Păunescu

(Ultrasentimente. Mieii

        Primi. Fântâna

ziarului se va face începând cu prima zi a lunii imediat urmatoare.

privind debitoarea SC Nasteg Înveşt 
SRL, în Dosarul nr. 7088/105/2015, 
Tribunal Prahova, conform Sentinţei nr. 
348 din 18.03.2016 cu termenele: depu-
nere declaraţii creanţa 03.05.2016, întoc-
mirea tabelului suplimentar al creanţelor 
03.06.2016, întocmirea tabelului definitiv 
consolidat 01.07.2016.

l Dinu, Urse Și Asociații SPRL, în cali-
tate de lichidator judiciar, scoate la 
vânzare: -Teren arabil -lot nr. 2, cu supra-
fața de 143,44 mp, liber de construcții, cu 
nr. cadastral 24/1/2 -situat în comuna 
Corbeanca, sat Ostratu, zona Paradisul 
Verde, Str. Aleea Castanului nr. 4, Județ 
Ilfov. Prețul de pornire al licitației este 
de 3.328 euro, reprezentând 80% din 
valoarea stabilită prin Raportul de 
Evaluare. Prețul Caietului de sarcini este 
de 500 lei, exclusiv TVA. Participarea la 
licitație este condiționată de: -consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO96BREL0002001091620100 deschis la 
Libra Internet Bank, a garanției de 10% 
din prețul de pornire al licitației; -achiziți-
onarea până la data şi ora stabilită pentru 
licitație a Caietului de sarcini, ce poate fi 
a c h i t a t  c u  O P  î n  c o n t u l  n r. 
RO43INGB5514999900513726 deschis la 
ING BANK -Sucursala Dorobanți, pe 
seama lichidatorului judiciar Dinu Urse 
şi Asociații SPRL sau în numerar la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
reşti, Str. Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 203, 
sector 1. Documenția de participare la 
licitație se va depune în original la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1, 
până la data şi ora stabilită pentru 
şedința de licitație. Prima şedință de lici-
tație a fost fixată la data de 20.04.2016, 
ora 15.30 iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoarele şedințe 
de licitație au fost fixate în data de 
27.04.2016, 04.05.2016, 11.05.2016 şi 
18.05.2016, ora 15.30. Toate şedințele de 
licitație se vor desfăşura la sediul lichida-
torului judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti 
nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1. Pentru 

re laț i i  supl imentare  sunaț i  la 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. 

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Mezana Construct SRL 
desemnat prin Sentinta Civila nr. 4782 
din data de 22.05.2014, pronuntata in 
Dosar nr. 22067/3/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare a 
bunului imobil aflat in proprietatea 
Mezana Construct SRL constand in bun 
imobil situat in sat. Ostratu, comuna 
Corbeanca, Strada Salciei, nr. 36 (Tarlaua 
39, parcela A128, lot 211), Cartier Para-
disul Verde, Judetul Ilfov compus din 
teren intravilan in suprafata de 313, 67 
mp si constructia edificata pe acesta in 
suprafata totala de 210,10 mp in regim 
P+1E+M  in valoare totala de 93.600 
euro, conform regulamentului aprobat în 
adunarea creditorilor din data de 
15.10.2015. Vanzarea bunului imobil 
apartinand societatii falite se va organiza 
in data de 14.04.2016 ora 14,00 prin lici-
tatie publica cu strigare. In cazul in care 
bunul nu se va vinde la termenul de lici-
tatie stabilit, se vor organiza inca 2 (doua) 
licitatii saptamanale, in zilele de 
29.04.2016 si 16.05.2016, la aceeasi ora si 
in aceleasi conditii. Locul de desfasurare 
a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii 
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde 
se vor depune documentele de inscriere la 
licitatie mentionate in caietul de sarcini, 
cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de organizare a 
acestora se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona la 
sediul lichidatorului judiciar sau prin 
virament bancar. Costul unui caiet de 
sarcini este de 1000 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini este 

obligatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel.021.227.28.81.

l Anunt privind oraganizarea licitatiei 
de vanzare a masei lemnoase fasonate. 
Organizatorul licitatiei: Directia Silvica 
Galati, cu sediul in Galati, str. Stiintei nr. 
95, telefon 0236/412517, fax 0236/460256, 
e-mail office@galati.rosilva.ro; Data si ora 
desfasurarii  licitatiei:18.04.2016 ora 
12.00; Locul desfasurarii licitatiei : 
Directia Silvica Galati, cu sediul in 
Galati, str. Stiintei nr. 95; Tipul licitatiei: 
licitatie publica cu prezentarea ofertelor 
scrise in plic inchis si sigilat; Licitatia este 
organizata si se va desfasura conform 
prevederilor,, Regulamentului  de valori-
ficare  a masei lemnoase din fondul  din 
fondul forestier proprietate publi-
ca,aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 
924/2015, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Data si ora organizarii prese-
lectiei :13.04.2016, ora 09.30; Data si ora 
limita pina la care poate fi depusa docu-
mentatia pentru preselectie si inscriere la 
licitatie:12.04.2016, ora 16.30; Conform 
HG 924/2015- art. 21 aliniatul 4- Cererea 
de inscriere la licitatie, declaratiile pe 
propria raspundere, documentele societa-
tii,certificatul constatator, in copie, certifi-
cate pentru conformitate cu originalul de 
catre reprezentantul legal al operatorului 
economic , se depun la registratura Direc-
tiei Silvice Galati sau se pot trimite prin 
poştă, fax sau prin poşta electronică în 
format pdf, la adresa de email- ssm@
galati.rosilva.ro sau office@galati.rosilva.
ro. Lista loturilor care se liciteaza, pretul 
de pornire a licitatiei si pasul de licitare 
pentru fiecare lot sunt afisate la  sediul 
organizatorului si pe site-ul Regiei Natio-
nale a Padurilor- Romsilva, www.rosilva.
ro; Volumul total de masa lemnoasa 
fasonata oferit la licitatie este de  899,98  
m3, din care pe sortimente: lemn rotund   
pentru cherestea   – 642,07  m3;
lemn rotund pentru industria celulozei- 
86,76 m3; lemn rotund de foioase si rasi-
noase pentru constructii: 171,15 m3; si 

respectiv pe specii si grupe de specii: artar 
americam- 56  m3; carpen- 17,9 m3; 
frasin- 92,16 m3; gorun- 121,38 m3; 
jugastru- 6,59 m3; plop- 73,9  m3; salcam- 
355 m3; salcie- 103,11  m3; tei – 73,94  
m3; Masa lemnoasa  fasonata oferita spre 
vanzare nu provine din fondul forestier 
proprietate publica a statului, certificat in 
sistemul Forest Stewardship Council ( 
FSC). Piesele/loturile rămase neadjude-
cate după această licitaţie si care nu au 
fost adjudecate nici la cel putin o licitatie 
anterioara se pot negocia, dupa termi-
narea licitatiei, in conditiile prevazute in 
HG 924/2015 si de alte reglementari in 
vigoare. Piesele/loturile rămase neadjude-
cate după această licitaţie si care au fost  
oferite prima data la aceasta licitatie nu 
se negociază. Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizatorului lici-
tatie incepind cu data de  06.04.2016. 
Neîncheierea contractului de vânzare  
-cumpărare a masei lemnoase adjude-
cate, în termenul  maxim de 10 zile 
lucrătoare, de la data licitatiei, din culpa 
exclusivă a operatorului  economic/
grupului de operatori economici adjude-
catar, atrage anularea adjudecării pentru 
masa  lemnoasă respectivă şi pierderea 
garanţiei de contractare aferente. Alte 
informatii privind organizarea si desfasu-
rarea licitatiei: caietul de 
sarcini poate fi solicitat si 
pe adresele de e-mail 
office@galati.rosilva.ro si 
productie@galati.rosilva.
ro. Pentru informatii si 
date suplimentare va 
puteti adresa organizato-
rului licitatiei: ing. Dudu 
L e o n a r d ,  t e l e f o n 
0 2 3 6 / 4 1 2 5 1 7  s i  
0748/270936, e-mail  
productie@galati.rosilva.
ro.

PIERDERI  
l Pierdut atestat trans-
port persoane eliberat de 

A.R.R. Iaşi în anul 2014 (valabil până în 
anul 2019) pe numele Cojocaru Giane. Se 
declară nul.

l Pierdut Proces-verbal predare-primire 
recepţie încheiat 31.12.1976, pe numele 
Jijie Vasile. Îl declar nul.

l Pierdut Adeverinţă integrală aparta-
ment nr.1, calea Floreasca 146-148, pe 
numele Moldovan Paraschiva. Îl declar 
nul.

l Pierdut Contract vânzare-cumpărare 
nr.50/4/1982 şi Proces verbal eliberat 
17.03.1982, pe numele Mihalache 
Gheorghe şi Maria. Le declar nule.

l Pierdut Adeverinţă achitare integrală 
apartament, pe numele Theodorescu 
paul şi Theodorescu Eugenia. O declar 
nulă. 

l Pierdut Proces-verbal eliberat 
6.09.1977, pe numele Dumitraşcu 
Niculae şi Maria. Îl declar nul.

l Pierdut Contract vânzare-cumpărare 
în rate locuinţă, pe numele Coman 
Mariana. O declar nulă.

l Pierdut Adeverinţă achitare integrală a 
locuinţei, pe numele Coman Mariana. O 
declar nulă.

l  P i e r d u t  P r o c e s - v e r b a l 
nr.22529/29.10.2002 conform Dispoziţia 
nr.505/09.09.2002, pe numele Cismaru 
Eleonora Margareta, Ionescu Daniel 
Ioan, Paţârnea Mihaela. Îl declar nul.

l SC. Petrasco Bradescu Mihaela PFA 
pierdut original DGFP Casa de marcat 
marca DATECS model DP50D 
seria14048148.Il declar nul

l Subsemnatul Cimpoeşu Ovidiu Cris-
tian, domiciliat în loc. Braşov, str. Aleea 
Mimozei nr. 2, am pierdut Certificat de 
pregătire profesională cu seria CPI –
Marfă, în data de 31.03.2016, în locali-
tatea Venlo, Olanda. Îl declar nul.

l S.C. Dianthus Company SRL declara 
pierdute si nule Autorizatia de transport 
CEMT cu Nr.00024137 seria 00192 si 
Carnet de drum Nr.1600192.

l Pierdut Certificat de Înregistrare seria 
B, nr.0463904, din 01.02.2005, plus anexe. 
Le declar nule.

ANUNȚURI


