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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează:-recepţioner, animator (fire sociabilă şi sportivă), şef de
sală, ospătar, cameristă. 0722.268.866
Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează: elect r i c i a n , m u n c i t o r î n t r e t i n e r e , z u g r av.
0722.268.866.
SC Ghenia Farm SRL, angajăm fermier în
producţia animală. Dorim seriozitate, responsabilitate, fără antecedente penale. 0735.179.940.
Comisia Naţională a României pentru UNESCO
anunţă scoaterea la concurs a două posturi de
Expert IA. Candidaţii trebuie să aibă studii superioare şi vechimea în specialitate de minim cinci
ani. Concursul se va desfăşura la sediul Comisiei
Naţionale a României pentru UNESCO la data de
30.07.2015, ora 10.00 AM. Dosarele se depun la
sediul CNR UNESCO până la data de 22.07.2015,
ora 17.00. Detalii suplimentare găsiţi pe: www.
cnr-unesco.ro, tel.: + 4021.231.32.24, email: cristina@cnr-unesco.ro

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Mizil. Dosar de executare nr.
559/U. Nr. 7035/06.07.2015. S.F.O.
Mizil anunță organizarea licitației în
data de 21.07.2015, privind vânzarea
următorului bun mobil: Autoturism M1
Mercedes – Benz, tip 638 Vito, an de
fabricație 1996, cap. cil. 2299 cmc., nr.
de identiﬁcare VSA63817413038023,
culoare alb, PH-96-DRS, preț de
pornire a licitației = 5.685 lei, fără TVA.
Anunțul nr. 7034/06.07.2015 poate ﬁ
consultat la sediul organului ﬁscal, la
Primăria Urlați și pe site ANAF (licitații).
Pentru date suplimentare privind
condițiile de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți
apela numărul 0244.251671, persoană
de contact Draghici Elena. Data aﬁșării:
08.07.2015.

Clubul Sportiv Unirea Focşani, cu sediul în localitatea Focşani, str.Aleea Stadionului, nr. 2,
judeţul Vrancea, organizează concurs pentru
promovarea în funcţia contractuală de conducere
vacantă de contabil şef, 1 post, conform HG
nr.286/2011. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 30.07.2015, ora 9.00;
-Proba interviu în data de 03.08.2015, ora 9.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: -studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
profilul economic; -vechime în specialitatea studiilor de minim 9 ani; -experienţă managerială
similară postului pentru care se organizează
concurs, de minim 5 ani; -cunoştinţe de operare
PC în vederea utilizării programelor informatizate de contabilitate specifice instituţiilor publice
şi capacitate de gestionare a datelor din aceste
programe. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Clubului Sportiv

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare
n r. 1 6 8 0 7 0 6 4 4 0 0 2 1 . N r.
38290/07.07.2015. S.F.O. Văleni
anunță organizarea licitației privind
vânzarea următoarelor bunuri mobile:
- Autoutilitară marca Ford Transit, an
fabricație 2007 - prețul de pornire al
licitației este de 14842 lei exclusiv TVA,
la sediul din strada Popa Șapcă nr. 7,
oraș Vălenii de Munte, în data de
23.07.2015, ora 10.00. Anunțul nr.
38290/07.07.2015 poate ﬁ consultat la
sediul organului ﬁscal, la primărie și pe
site ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela
numărul 0244.283006, persoană de
contact Ariciu Nicolae. Data aﬁșării:
08.07.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 68. Dosar executare nr. 26178177. Nr. 16153/06.07.2015. Anunț privind vânzarea
pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură
ﬁscală, republicată, se face cunoscut că în data de 28.07.2015 orele 13:30 în Călărași,
Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului Agrotehnic Suport Dragoș Vodă S.R.L. cu
sediul în Jud. Călărași, Loc. Călărași, cod ﬁscal 26178177, în dosar de executare nr.
26168177, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este:nCombină Deutz Fahr 6040, an fabric. 2011, serie 6112014749, valoare 342.820 lei.
Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele
privilegii ale altor creditori: Gaj în favoarea Intesa Sanpaolo Bank Romania SA.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de
licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu
au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție
bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice
române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru
persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru
persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să
se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor
art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată
în data de 08.07.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939/ int. 159.

Unirea Focşani din Str.Aleea Stadionului, nr.2,
Focşani, jud.Vrancea. Relaţii suplimentare la
sediu, tel.: 0237.213.455. Persoană de contact:
Zdrincu Orania.

VÂNZĂRI CASE-VILE
Vând casă de vacanţă Băile Olăneşti. Tel.
0744.396.757.

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa din Austria caută
colaboratori, firme transport autorizate, PFA cu
sprinter, dube, autoutilitară prelată 3.5t, sarcină
utilă de la 1.000kg, capacitate de la 4 europaleţi,
pentru transport marfă în UE. Obligatoriu şoferul
să cunoască limba engleză sau germană, nivel
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conversaţional. Tel: 0043.6628.7977.218, tub.
salzburg@exs.de, www.exs.de

CITAȚII
Doamna Murphy D. Romy este citată în calitate
de pârâtă la Judecătoria Petroşani pentru data de
10 septembrie 2015, în dosarul nr. 1960/278/2014,
având ca obiect divorţ.
Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe numita,
Laba Iuliana domiciliată în comuna Alunu, sat
Alunu, jud. Vâlcea, în calitate de intimată în
dosarul civil nr. 1059/90/2015, cu termen de judecată în data de 21.07.2015, având ca obiect menținere măsură de proiecţie specială, aflat pe rol la
Tribunalul Vâlcea.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
F i n a n ț e l o r P u b l i c e P ra h ova . S e r v i c i u l F i s c a l O r ă s e n e s c B ă i c o i . N r.
40462/07.07.2015. Anunțul privind vânzarea, Anul 2015, luna 07, ziua 07. În
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală
republicat, se vor vinde prin licitație publică cu strigare, a unor active aparținând: SC Romeriksim Invest SRL cu domiciliul ﬁscal în sat Mislea, com. Scorțeni, str.
Câmpinei nr. 19, jud. Prahova – Echipament tehnologic – container frigoriﬁc, preț de
pornire licitație 5.048 lei (fără TVA); Echipament tehnologic – vaporizator, preț de
porrnire 255 lei (fără TVA), prețul reprezentând 75% din prețul de evaluare, ﬁind a II- licitație. - SC Heat Industry SRL cu domiciliul ﬁscal în oraș Băicoi, str. 23 August
nr. 31, jud. Prahova – Autoturism Dacia 1307F SFSB-441, 9D-F, nr. înmatriculare
UU1D1E71X43419494, nr. de înmatriculare PH-99-HTY – preț de pornire licitație
5.350 lei (fără TVA), prețul reprezentând 75% din prețul de evaluare, ﬁind a -II–
licitație. - SC Aryser Taxi SRL cu domiciliul ﬁscal în localitatea Plopeni, str. Republicii
nr. 13C, bl. C18, jud. Prahova – Dacia Logan - preț de pornire licitație 7.236 lei (fără
TVA). Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cerea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul IBAN deschis
la Trezoreria Boldești – Scăieni, RO05TREZ5395067XXX000748, 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 22/07/2015, ora 16:30.
Licitația va avea loc în data de 23/07/2015, între orele 10:00 – 10.30, la SFO Băicoi,
str. Republicii nr. 75B. Sarcinile care grevează bunurile sunt: libere. Îi invităm pe toți
cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre acestea organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Anunțurile:
40461,40460, data de 07.07.2015 pot ﬁ consultate la sediul organului ﬁscal,
primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon
0244.268.674. Prezentul anunț va ﬁ publicat pe site de pe data de 08.07.2015, până
pe data de 22.07.2015, inclusiv.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 68. Dosar executare nr. 2732975. Nr. 16144/06.07.2015. Anunț privind vânzarea
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 28.07.2015, orele 09.00
în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 3 a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Marc Trust Consid SA cu sediul
în Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Varianta Nord, Nr. 1, cod ﬁscal 2732975, în dosar de
executare nr. 2732975, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.)
este: - Teren intravilan, suprafață 4,6251 Ha, situat în Loc. Călărași, jud. Călărași, str.
Varianta Nord, nr. 12, Lot 1, valoare 884.097 lei. Asupra bunului care face obiectul
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: nu se
cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă
termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care
să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul
asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul
de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma
scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației,
împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru
persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba
română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru
persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare
la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată
în data de 08.07.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.
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Se citează KLEIN ION cu ultimul domiciliu
cunoscut în Piatra Neamţ, str. Nufărului nr.7, bloc
B4, scara B, etaj 4, apartament 20, la Tribunalul
Neamţ – Secţia I Civilă pentru data de 27.07.2015,
ora 08:30, în calitate de pârât în dosarul civil nr.
4955/279/2014 având ca obiect anulare menţiune
act identitate , care se judecă în contradictoriu cu
Primarul Municipiul Piatra Neamţ.
Chirilescu Maria, pârâtã în dosarul
nr.8749/99/2012/a1 al Tribunalului Iaşi, având ca
obiect angajarea rãspunderii personale, în contradictoriu cu reclamanta Moldrom Insolvency SPRL,
este citatã pentru termenul de judecatã din
12.11.2015, complet com S1 fal, ora 9.00, la sediul
Tribunalului Iaşi din str. Elena Doamna nr.1A, Iaşi
Fronea Anca Cãtãlina, pârâtã în dosarul
nr.8577/245/2014 al Judecãtoriei Iaşi, având ca
obiect divort cu minori, exercitarea autoritãţii
pãrinteşti, pensie de întreţinere, in contradicotiru
cu reclamantul Fronea Petru Silviu, este citatã
pentru termenul din 08.09.2015, complet C22M,
ora 13.00, la sediul Judecãtoriei Iaşi din str.Ana

DIVERSE

sie Panu nr. 25, Iaşi
S.C.CONPET S.A. Ploieşti, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul:
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
STAŢIE POMPARE ŢIŢEI CONPET DRAGOŞ VODĂ, propus a fi amplasat în
comună Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Călăraşi din municipiul
Călăraşi, strada Chiciu, nr. 2 judeţul Călăraşi şi
la sediul S.C. Conpet S.A., municipiul Ploieşti,
strada Anul 1848, nr. 1 – 3, judeţul Prahova, în
zilele de luni – joi, între orele 8 – 16 şi vineri
între orele 8 – 13. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul A.P.M. Călăraşi.

ADUNĂRI GENERALE
Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară,
Splaiul Independenţei, nr.15, sector 5, BucureştiDirecţia Generală Supraveghere, Direcţia
Emitenţi, Oficiul de Evidenţă a Valorilor Mobiliare, Fax: 021/659.64.36 sau 021/659.60.51, e-mail:
office@asfromania.ro Şi S.C. Bursa de Valori
Bucureşti S.A., B-dul Carol nr. 34-36, etaj 14,
sector 2, Bucureşti, RASDAQ –Emitenţi, Fax:
021/312.47.22, e-mail: emitenti.rasdaq@bvb.ro.
RAPORT CURENT Conform Regulamentului nr.

MIERCURI / 8 IULIE 2015
1/2006 al C.N.V.M.: Data raportului: 16.06.2015.
Denumirea entităţii emitente: S.C. Foraj Bucureşti
S.A. Sediul social: Bucureşti, str. Cpt. Av. Ghe.
Demetriade, nr. 14, sector 1. Număr de telefon/
fax: 021/2000831 sau 2000843. Codul unic de
înregistrare: RO 1567268. Numărul de ordine în
Registrul Comerţului: J 40/1864/1991. Capital
social subscris şi vărsat: 3.785.521 lei. Referitor: la
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
S.C. Foraj Bucureşti S.A. convocată pentru data
de 16.06.2015, ora 14:00 (a doua convocare),
pentru clarificarea regimul juridic al acţiunilor în
sensul legii nr. 151/2014, în forma prezentată spre
aprobare adunării generale. Eveniment important
de raportat. Vă invederăm că Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Foraj Bucureşti
S.A. din data de 16.06.2015, ora 14:00, întruneşte
condiţiile de cvorum şi este statutară pentru a fi
validată la a doua convocare, în forma anexată în
copie. Prezentul raport se transmite în scopul
înregistrării la organele competente. Administrator special, Meran Liviu Constantin.
Hotărârea Nr. 4/16.06.2015 a Adunării Generale
Extraordinare a S.C. FORAJ Bucureşti S.A., în
Faliment Bucureşti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, mansardă, camera 01, sector 1,
J40/1864/1991, C.U.I. -RO 1567268: În urma
convocării făcută de administratorul specialMeran Liviu Constantin, numit prin Hotărârea
A.G.O.A. nr. 05 din 27.03.2014 a S.C. FORAJ
Bucureşti S.A., în perioada deschiderii procedurii
generale de insolvenţă împotriva debitorului S.C.
FORAJ Bucureşti S.A., prin încheiere de şedinţă
din data de 01.03.2011, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti, Secţia a VII-a Comercială, în dosarul
nr. 14605/3/2011, denumită în continuare „Societate comercială”, s-a întrunit în data de 16 iunie
2015, orele 14:00 (a doua convocare), la sediul din
Bucureşti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr.
14, sector 1, cu participarea următorilor acţionari:
1. Alabastra Mining Limited, acţionar, reprezentată de Nita Oana domiciliată în Bucureşti, Calea
Dorobanţi, nr. 111-131, bloc 9, sc. D, ap. 104,
sector 1, identificată cu CI seria RR nr. 512954,
emisă de SPCEP S1 biroul nr.1, la data de
04.03.2008, CNP 2701013410017, în calitate de
împuternicit, în baza Procurii speciale din data de
08.06.2015, deţinând un număr de 34.043.191
acţiuni nominative, cu valoare de 0,1 Ron/
acţiune, reprezentând 89,9300 % din capitalul
social, care îi conferă drepturi de vot; Totalul
acţiunilor prezente şi reprezentate este de
34.043.191 acţiuni nominative, cu valoare de 0,1
Ron/ acţiune, reprezentând 89,9300% din
numărul total emise de S.C. FORAJ Bucureşti
S.A., care le conferă drepturi de voturi în

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 68. Dosar executare nr. 6144099. Nr. 16151/06.07.2015. Anunț privind vânzarea
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 28.07.2015 orele 12.00,
în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 1 a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Auger Petrus S.R.L. cu sediul
în Jud. Călărași, Loc. Ștefan Cel Mare, cod ﬁscal 6144099, în dosar de executare nr.
6144099, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: Constructie puț forat, în suprafață de 13,619 mp și teren aferent construcției 671 mp
situata în Loc. Ștefan Cel Mare, jud. Călărași, valoare de 15.448lei. Asupra bunului
care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale
altor creditori: nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în
ziua precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele
ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al
statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de
pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe
ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 08.07.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, int. 159.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
S.C. FORAJ Bucureşti S.A. Bucureşti. Având în
vedere prezenta acţionarilor la Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. FORAJ Bucureşti S.A.,
întrunită în şedinţa Extraordinară în data de
16.06.2015, şedinţa a fost declarată statutară şi
legal constituită, cu un cvorum de 89,9300 % din
capitalul social al Societăţii; Şedinţa a fost convocată prin convocatorul publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, nr.
2363/12.V.2015 şi în ziarul Jurnalul Naţional din
data de 12.05.2015. În temeiul Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei, a Legii nr. 31/1991
privind societăţile comerciale, a Legii nr. 297/2004
privind piaţa de capital, a Regulamentului
C.N.V.M. nr. 6 din 2009 privind exercitarea
anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul
adunărilor generale ale societăţilor comerciale, a
Actului Constitutiv al societăţii comerciale
FORAJ Bucureşti S.A., după dezbaterea ordinii
de zi, în baza atribuţiunilor conferite de lege şi a
Procesului verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. FORAJ Bucureşti S.A.
încheiat în data de 16.06.2015 (a doua convocare),
noi, acţionarii prezenţi, cu unanimitate de voturi
exprimate, am hotărât: Art. 1: Cu 34.043.191 de
voturi pentru, nici un vot împotrivă şi nici o abţinere: Având în vedere intrarea în vigoare a Legii
nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic
al acţiunilor care se tranzacţioneze pe piaţa
Rasdaq sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate,
se ia la cunoştiinţă de raportul administratorului
special Meran Liviu Constantin, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 din Legea
nr. 151/2014, prin care se constată că, societatea
nu îndeplineşte condiţiile legale, societatea nu mai
desfăşoară nici o activitate economică şi prin
Hotărâre intermediară 5404/09.06.2015, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr.
14605/3/2011, instanţa admite propunerea administratorului judiciar VIA INSOLV SPRL privind
intrarea în faliment a debitoarei în procedura
generală. Dispune intrarea în faliment, în procedura generală, a debitoarei S.C. FORAJ Bucureşti
S.A. (fostă S.C. Foradex S.A.). Dizolvă societatea
debitoare. Pune în vedere debitoarei următoarele
obligaţii: -să predea gestiunea averii către lichidatorul desemnat, în termen de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii; -să depună la dosarul
cauzei, în termen de 10 zile de la intrarea în faliment, actele şi informaţiile prevăzute de art.28
alin.1 din Legea nr.85/2006, cu excepţia celor
prevăzute de lit.e) şi i) ale art.28 alin.1. Dispune
întocmirea de către administratorul judiciar şi
predarea către lichidator, în termen de maxim 10
zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate crean-

ţele acestora la data intrării în faliment, cu
indicarea celor născute după deschiderea procedurii. Stabileşte următoarele termene limită: 1.
termenul de înregistrare a cererilor de admitere a
creanţelor asupra averii debitorului născute după
data deschiderii procedurii sau al căror cuantum a
fost modificat faţă de tabelul definitiv- 21.07.2015;
2. termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului suplimentar
de creanţe- 28.07.2015; 3. termenul de definitivare
a tabelului definitiv consolidat- 04.08.2015.
Desemnează în calitate de lichidator pe VIA
INSOLV SPRL, care va îndeplini atribuţiile
prevăzute de art.25 din lege, cu o remuneraţie de
2.000 lei, exclusiv TVA, din averea debitoarei.
Pune în vedere lichidatorului îndeplinirea următoarelor activităţi: -să îndeplinească formalităţile
privind menţionarea la registrul comerţului a
reprezentanţilor permanenţi ai săi; -să procedeze
la sigilarea bunurilor din averea debitoarei; -să
trimită o notificare, în condiţiile art.61 alin.3 din
Legea nr.85/2006, privind intrarea debitoarei în
procedura falimentului şi ridicarea dreptului de
administrare al acesteia, tuturor creditorilor
menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art.28 alin.1 lit.c) şi art.35 din lege, debitoarei şi oficiului registrului comerţului în care
aceasta este înmatriculată, pentru efectuarea
menţiunii, iar în temeiul art.37 din lege să trimită
o notificare similară şi instanţelor judecătoreşti în
a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei declarat
la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde
debitoarea are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art.36 din lege; -să deschidă un
cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate
cheltuielile aferente procedurii, în cazul neîndeplinirii acestei atribuţii de către debitoare; -să înştiinţeze toate băncile la care debitoarea are disponibil
în conturi cu privire la dispoziţia tribunalului de a
nu dispune de conturile debitoarei fără un ordin
în acest sens al judecătorului sindic sau al lichidatorului; Stabileşte termen pentru continuarea
procedurii la 10.11.2015. Cu drept de recurs în
termen de 7 zile de la comunicare. 1. 1: Cu
34.043.191 de voturi pentru, nici un vot împotrivă
şi nici o abţinere: Se respinge adoptarea unei hotărâri cu privire la efectuarea de către societate a
demersurilor legale necesare în vederea tranzacţionării a acţiunilor emise de societate pe o piaţă
reglementată în baza prevederilor Legii nr.
297/2004, cu modificările şi completările ulterioare
şi a reglementărilor emise de Autoritatea de
Supraveghere Financiară. 1.2: Cu 34.043.191 de
voturi pentru, nici un vot împotrivă şi nici o abţinere: Se respinge adoptarea unei hotărâri cu
privire la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea tranzacţionării

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 68. Dosar executare nr. 29365226. Nr. 16149/06.07.2015. Anunț privind vânzarea
pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 28.07.2015, orele 11.00 în
Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Chateau Amava S.R.L. cu
sediul în Jud. Călărași, Mun. Călărași, Str. Stejarului, nr. 7, Bl. D7, Sc. 1B, Etj. 1, Ap. 4,
cod ﬁscal 29365229, în dosar de executare nr. 29365229, prețul de pornire al licitației
pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Renault Z LZBB Fluence, an fabric.
2009, sș: VF1LZBB0641988205, capacitatea cilindrică 1461 cmc, culoare gri, nr.
înmatriculare CL-33-DON, valoare 24.230 lei. Asupra bunului care face obiectul
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: nu se
cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă
termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care
să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul
asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul
de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma
scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației,
împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru
persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba
română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru
persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare
la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată
în data de 08.07.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.
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acţiunilor în cadrul unui sistem alternativ de
tranzacţioare, în baza prevederilor Legii nr.
297/2004, cu modificările şi completările ulterioare
şi a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară. 1.3: Cu 34.043.191 de voturi
pentru, nici un vot împotrivă şi nici o abţinere: Se
aprobă procedura de retragere din societate a acţiunilor conform prevederilor Legii nr. 151/2014, a
art. 134 din legea nr. 31/1990 R şi a Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, având în vedere faptul
că s-a adoptat hotărârea ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de Foraj
Bucureşti S.A. pe o piaţă reglementată şi a tranzacţionarii acestora în cadrul unui sistem alternativ de
tranzacţionare. Se aprobă ca după ce societatea va
derula procedura de retragerea acţionarilor din
societate, în conformitate cu prevederile art. 3 din
Legea nr. 151/2014, a art. 134 din legea nr. 31/1990
R şi a Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014,
acţiunile societăţii FORAJ Bucureşti S.A., îşi
pierde statutul de societate tranzacţionată şi
dobândeşte caracterul de societate tip închis,
prevăzut de legea nr. 31/1990 cu modificările la zi.
Termenul în care îşi pot exercita dreptul de retragere din societate este de 90 de zile de la publicarea
Hotărârii A.G.E.A. în conditiile art. 2 alin. 3 din
Legea nr. 151/2014, precum şi dreptul de retragere
din societate aplicat în condiţiile art. 4, respectiv
alin. (1) litera (c) din acelaşi articol din Legea nr.
151/ 2014. În acest sens acţionarii care doresc retragerea din societate vor trebui sa transmită o cere de
retragere la sediul societăţii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau să vină
personal la sediul societăţii şi să o depună,
semnând-o în faţa persoanei desemnate de societate în acest scop. Cererea de retragere semnată de
către acţionar trebuie să cuprindă şi modalitate
prin care se doreşte efectuarea plăţii acţiunilor
deţinute de acţionari: fie prin madat poştal, la
domiciliul acţionarului, cu confirmare de primire,
fie prin virament bancar în contul personal al acţionarului. Acţionarii care au depus cerere de retragere din societate, conform prevederilor Legii nr.
151/2014, anterior efectuării de către societate
către ASF şi BVB, a raportului curent cu privire la
modalitatea prin care acţionarii pot consulta
raportul curent întocmit de expertul desemnat,
precum şi preţul determinat de expert desemnat
pentru o acţiune, au dreptul de a-şi retrage cererea
în termen de 10 zile lucrătoare de la data acestui
raport. Vor putea depune cereri de retragere din
societate doar acţionarii înregistraţi în registrul
acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la
data de înregistrare, respectiv 31.05.2015. În
vederea stabilirii preţului ce urmează a fi plătit de
către societate pentru acţiunile deţinute de acţionari care şi-au exercitat dreptul de retragere din
societate, Lichidatorul judiciar VIA INSOLV
SPRL va solicita Oficiul Registrului Bucureşti
numirea unui expert autorizat independent, în cel
mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către
societate a primei cereri de retragere din societate,
respeciv a prezentei hotărârii adoptate. Expertul
autorizat independent desemnat va efectua demersurile necesare în vederea finalizării raportului
privind preţul în tremen de 30 de zile lucrătoare de
la desemnare. Societatea va achita contravaloarea
acţiunilor deţinute de acţionari care şi-au exprimat
dreptul de retragere din societate în termen de 30
de zile lucrătoare, calculate conform art. 7 din
regulamentul ASF nr. 17/28.11.2014. Societatea, în
termen de 24 de ore de la primirea unei cereri de
retragere din societate a unui acţionar, va solicita
Depozitarului Central S.A. efectuarea demersurilor pentru blocarea acţiunilor respectivului acţionar. Plata contravalorii acţiunilor deţinute de
acţionari se va face de către societate în baza
confirmării de primire de la Depozitarul Central
S.A., cu privire la blocarea acţiunilor. Societatea va
solicita Depozitarului Central S.A. înregistrarea
transferului direct în termende 3 zile lucrătoare de
la data efectuării plăţii către acţionar. Hotărârea
A.G.E.A. se dă spre publicare în Monitorul Oficial
partea a IV-a, pe pagina de Web a ASF, pe pagina
de Web a BVB, într-un cotidian de largă răspândire la nivel naţional. 1.4.: Cu 34.043.191 de voturi
pentru, nici un vot împotrivă şi nici o abţinere: Se
aprobă împuternicirea lichidatorului judiciar VIA
INSOLV SPRL pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare în vederea punerii în aplicare a
hotărârii A.G.E.A. adoptată. Art. 2: Cu 34.043.191
de voturi pentru, nici un vot împotrivă şi nici o
abţinere: În ceea ce priveşte aprobarea cererii de
retragere a acţionarului Mares Constantin din
societate, se aproba şi se aplică prevederile art. 4
alin. (1) litera (c) din Legea nr. 151/2014 conform
cărora acţionarii au dreptul de a se retrage din
societate şi în cazurile în care adunarea generală
convocată potrivit art. 2 din lege nu se desfăşoară
în tremenul de 120 de zile stabilit de art. 2 alin. (1),
precum şi cele din capitolul III al Regulamentului
nr. 17/2014. Art. 3: Cu 34.043.191 de voturi pentru,

nici un vot împotrivă şi nici o abţinere: Se aprobă
data de 01 iulie 2015 ca dată de înregistrare,
respectiv de identificare a acţionarilor asupra
cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.
297/2004 privind piaţa de capital. Art. 4. Cu
34.043.191 de voturi pentru, nici un vot împotriva
şi nici o abţinere: Se împuterniceşte domnul Stahie
Eugen, în calitate de consilier juridic, domiciliat în
Bucureşti, Intrarea Pitulicii, nr. 3, bloc P 25, sc. A,
etaj 1, apartament 4, sector 6, identificat cu CI
seria RR nr. 784345, eliberată la data de 04.08.2011,
de SPCEP, Sector 6, CNP 1560728400511, să îndeplinească formalităţile de publicitate şi înregistrare
la oficiul registrului comerţului a prezentei hotărâri
a adunării generale extraordinare a acţionarilor
S.C. FORAJ Bucureşti S.A.. Adunarea generală
dispune aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Prezenta a fost redactată în 4 exemplare cu
valoare de original la sediul Societăţii din Bucureşti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14,
mansardă, camera 01, sector 1, care, după citire a
fost semnată de acţionarii prezenţi la terminarea
şedinţei din 16.06.2015, data semnării. 1. Alabastra
Mining Limited prin Nita Oana; 2. Administrator
Special prin Meran Liviu Constantin.
Convocare: Consiliul de Administraţie al PROSPECŢIUNI S.A., cu sediul în Bucureşti, strada
Caransebeş nr. 1, sector 1, J40/4072/1991, C.U.I.
1552801, tel.: 021.319.66.60, fax: 021.319.66.56,
întrunit în data de 01.07.2015, convoacă Adunarea
Generală Ordinară pentru data de 13.08.2015, ora
11:00 şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 13.08.2014, ora 12:00 la
sediul societăţii din Bucureşti, strada Caransebeş
nr. 1, sector 1. Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor va avea ca ordine de zi următoarele:
1. Aprobarea revocării, din funcția de Administrator- Membru al Consiliului de Administrație al
Prospecțiuni S.A. a dlui Gehrig Stannard Schultz
ca urmare a demisiei acestuia înregistrată în data
de 01.07.2015. 2. Alegerea unui nou membru în
Consiliul de Administrație, stabilirea duratei
mandatului şi remunerației acestuia. Data limită
până la care se pot face propunerile privind candidaţii pentru postul de administrator este
03.08.2015, ora 16:30. 3. Aprobarea datei de
04.09.2015 ca dată de înregistrare a hotărârii
A.G.O.A. pentru identificarea acţionarilor asupra
cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.,
conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piaţa
de capital. 4. Aprobarea datei de 03.09.2015 ca
ex-date, conform Regulamentului Autorității de
Supraveghere Financiară nr. 13/21.08.2014. 5.
Aprobarea împuternicirii dlui Petrişor Nicolae,
Preşedinte al Consiliului de Administrație şi cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
A.G.O.A. precum şi efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la ASF, BVB,
Oficiul Registrului Comerțului Bucureşti, Actului
Constitutiv actualizat şi a altor documente necesare la notariat. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea ca ordine de zi
următoarele: 1. Analiza activității subsidiarei
Prospecțiuni S.A. deschisă în Serbia şi a oportunității menținerii acesteia. 2. Aprobarea datei de
04.09.2015 ca dată de înregistrare a hotărârii
A.G.E.A. pentru identificarea acţionarilor asupra
cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.,
conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piaţa
de capital. 3. Aprobarea datei de 03.09.2015 ca
ex-date, conform Regulamentului Autorității de
Supraveghere Financiară nr. 13/21.08.2014. 4.
Aprobarea împuternicirii dlui Petrişor Nicolae,
Preşedinte al Consiliului de Administrație şi cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
A.G.E.A. precum şi efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la ASF, BVB,
Oficiul Registrului Comerțului Bucureşti, Actului
Constitutiv actualizat şi a altor documente necesare la notariat. Capitalul social al Prospecțiuni
S.A. este format din 718.048.725 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10
lei, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot
în Adunarea Generală a Acționarilor. Participă
acţionarii înscrişi în registrul de evidenţă al acţionarilor până la sfârşitul zilei de 31.07.2015, considerată data de referinţă. Unul sau mai mulţi
acţionari reprezentând, individual sau împreună,
cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de
a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare şi a Adunării Generale Extraordinare cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit
de o justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea generală şi de
asemenea are/au dreptul de a prezenta proiecte de
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre
a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind
introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare şi a Adunării Generale Extraordinare, însoţite de copiile actelor de

identitate (buletin/ carte de identitate în cazul
persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), ale acţionarilor, pot fi depuse la sediul societăţii din
Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, sector 1, în termen
de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei
convocări în Monitorul Oficial al României, partea
a IV-a, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi
cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE 13/14.08.2015. Lista
cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale
persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul
societății, putând fi consultată şi completată de
aceştia, în zilele lucrătoare, între orele 10-14, începând cu data publicării convocatorului. Fiecare
acţionar poate depune întrebări în scris privind
punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare şi a Adunării Generale Extraordinare,
însoţite de copia actului de identitate valabil
(buletin/carte de identitate în cazul persoanelor
fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul
persoanelor juridice), la sediul Societăţii din Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, sector 1, până la data de
07.08.2015, în plic închis, cu menţiunea scrisă în
clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ DIN DATA DE 13/14.08.2015.
Accesul acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă, în locul în care se desfăşoară adunarea generală a acţionarilor, este permis
prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în
cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei
împuterniciri speciale (procuri speciale) sau generale. Procurile speciale se pot obţine de la sediul
societăţii sau accesând pagina de internet, la
adresa www.prospectiuni.ro, secţiunea Investitori/
AGA începând cu data de 08.07.2015. Împuternicirea generală se poate acorda de către acţionarul
emitent, în condiţiile Legii 297/2004 privind piața
de capital, art. 243 alin. 6 indice 2– 6 indice 5, unui
intermediar, conform art.2 alin.(1) punctul 14 din
aceeaşi lege sau unui avocat. La completarea
procurilor speciale acționarii trebuie să țină cont
de posibilitatea completării/ actualizării ordinii de
zi, caz în care aceste documente vor fi actualizate
şi disponibilizate până cel târziu la data de
03.08.2015. Acţionarii persoane fizice care nu pot
participa la adunarea generală, precum şi acţionarii persoane juridice, vor depune până la data de
11.08.2015, la sediul societăţii, împuternicirile
speciale sau generale prin care împuternicesc alte
persoane să-i reprezinte. Acționarii Societății
înregistrați la Data de Referinţă în registrul acţionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au
posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte
de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot
pentru votul prin corespondenţă („Buletinul de
vot”). Buletinul de vot poate fi obţinut începând cu
data de 08.07.2015 de la Registratura Societăţii şi
de pe website-ul Societăţii (www.prospectiuni.ro).
În cazul votului prin corespondenţă, Buletinele de
vot, completate şi semnate, pot fi transmise sau
depuse personal către/la Registratura Societăţii
prin orice formă de curierat cu confirmare de
primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind
primite la Registratura Societăţii până cel târziu la
data de 10.08.2015, ora 16:30, în plic închis, cu
menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE
13/14.08.2015. Buletinele de vot care nu sunt
primite la Registratura Societăţii până la data şi
ora mai sus menţionate nu vor fi luate în calcul
pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. La
completarea votului prin corespondență acționarii
trebuie să țină cont de posibilitatea completării/
actualizării ordinii de zi, caz în care aceste documente vor fi actualizate şi disponibilizate până cel
târziu la data de 03.08.2015. Sub sancţiunea neluării în considerare a voturilor exprimate prin
corespondenţă în caz contrar, formularele de vot
prin corespondenţă trebuie însoţite obligatoriu de
documente care să permită identificare acţionarilor, astfel: În cazul acţionarilor persoane fizice:
-copie C.I./B.I. sau paşaport în termen de valabilitate; -un specimen de semnătură legalizat/ certificat de un notar public sau de un organism cu
competenţe de legalizare/ certificare a semnăturii
sau se poate proceda direct la legalizarea/ certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot
prin corespondenţă; -dacă este cazul, copie
C.I./B.I. paşaport în termen de valabilitate şi
specimen de semnătură care să îndeplinească toate
condiţiile de mai sus pentru reprezentantul legal al
acţionarului persoană fizică, precum şi copie a
documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care
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rezultă lipsa capacităţii de exerciţiu a acţionarului
persoană fizică şi/sau motivul pentru care acestuia
i-a fost desemnat un reprezentant legal). În cazul
acţionarilor persoane juridice: -copie C.I./B.I. sau
paşaport în termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al acţionarului- persoană juridică;
-un specimen de semnătură pentru reprezentantul
legal al acţionarului, legalizat/ certificat de un
notar sau de un alt organism cu competenţe de
legalizare/ certificare a semnăturii sau se poate
proceda direct la legalizarea/ certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondenţă; -copie a certificatului de înmatriculare sau
a unui document echivalent; -copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant
legal a persoanei fizice care semnează formularul
de vot prin corespondenţă în numele acţionaruluipersoană juridică (poate fi un certificat emis de
Registrul Comerţului sau de orice alt organism
similar). Documentele, materialele informative şi
proiectele de hotărâri în legătură cu Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor şi
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pot fi
consultate de acţionari începând cu data de
08.07.2015, în zilele lucrătoare, la sediul societăţii.
În cazul în care nu se întruneşte cvorumul legal,
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, vor
avea loc în data în data de 14.08.2015 în acelaşi
loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi. Pentru
a se asigura condiţii bune de desfăşurare a
Adunării Generale a Acționarilor Prospecțiuni
S.A., rugăm ca acţionarii să-şi anunţe din timp
intenţia de a participa la şedinţă, la telefon
numărul 021319.66 60/int. 2104 sau prin fax la
numărul 021.319.66.56, până cel târziu în data de
07.08.2015. Informaţii suplimentare se pot obţine
la Biroul Relaţii Investitori, la numărul de telefon
menţionat mai sus şi pe website-ul societăţii (www.
prospectiuni.ro). Preşedinte al Consiliului de
Administraţie, Petrişor Nicolae.

LICITAȚII
Dinamic Insolv IPURL în calitate de administrator
judiciar vă informează că împotriva S. BOG &
GEO SRL având CUI 21608028, J06/397/2007, a
fost deschisă procedura simplificată a falimentului
prin Sentinţa civilă nr. 571/01.07.2015 din dosar nr.
1203/112/2015 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud.
Creditorii sunt invitaţi să-şi depună cererile de
creanţe la grefa instanţei în temeiul Legii 85/2014.
Dinamic Insolv IPURL în calitate de administrator
judiciar vă informează că împotriva S. EVA-LUNA
SRL având CUI 29923969, J06/493/2012, a fost
deschisă procedura simplificată a falimentului prin
Sentinţa civilă nr. 584/01.07.2015 din dosar nr.
1411/112/2015 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud.
Creditorii sunt invitaţi să-şi depună cererile de
creanţe la grefa instanţei în temeiul Legii 85/2014.
Dinamic Insolv IPURL în calitate de administrator
judiciar vă informează că împotriva S. Silvia
Bicom SRL având CUI 29385100, J06/298/2012, a
fost deschisă procedura simplificată a falimentului
prin Sentinţa civilă nr. 585/01.07.2015 din dosar nr.
1412/112/2015 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud.
Creditorii sunt invitaţi să-şi depună cererile de
creanţe la grefa instanţei în temeiul Legii 85/2014.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentată
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al Integral Technic
Trade CO LTD SRL desemnat prin Sentinţa
Comercială nr. 6304 din data de 20.09.2011,
pronunţată în Dosar nr. 18357/3/2011 aflat pe rolul
Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a Civilă,
anunţă scoaterea la vânzare a următorului bun
imobil aflat în proprietatea Integral Technic Trade
CO LTD SRL constând în: proprietate imobiliară
de tip rezidenţial compusă din 2 (două) camere şi
dependinţe (bucătărie şi pivniţă în exclusivitate şi
culoar, w.c., hol în comun), cu o suprafaţă utilă de
39,64 mp şi o suprafaţă totală de 45,03 mp
împreună cu cota parte de 40,16% din părţile de
folosinţă comună ale imobilului, precum şi
împreună cu terenul în folosinţă situat sub
construcţie în suprafaţă de 52,41 mp cota indiviză,
situat în Municipiul Bucureşti, str. Clucerul Udricani, nr. 16, Sector 3, în valoare totală de 107.200
lei, identificat şi inventariat conform raportului de
evaluare aprobat în prezenţa cauza şi a publicaţiei
de vânzare întocmită cu această ocazie. Prima
vânzare a bunului imobil aparţinând societăţii
falite se va organiza în dată de 17.07.2015 ora
14.00, prin licitaţie publică cu strigare. În cazul în
care bunul imobil nu se va vinde la termenul de
licitaţie stabilit se vor organiza 9 (nouă) licitaţii
săptămânale în fiecare zi de vineri, la aceeaşi oră şi
în aceleaşi condiţii, în datele de 24.07.2015,
31.07.2015, 07.08.2015, 14.08.2015, 21.08.2015,
28.08.2015, 04.09.2015, 11.09.2015 şi 18.09.2015.
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ANUNȚURI

Locul de desfăşurare a licitaţiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.
Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se
vor depune documentele de înscriere la licitaţie
menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în
preziua licitaţiei, ora 12.00. Date despre starea
bunului, preţul acestuia, condiţiile de înscriere la
licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se
pot obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se pot achiziţiona
de la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3.

MIERCURI / 8 IULIE 2015
Costul unui caiet de sarcini este de 1000 lei exclusiv
TVA. Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toţi participanţii la licitaţie. Relaţii
suplimentare se pot obţine la tel. 021.227.28.81.
Casa Judeţeană de Pensii Argeş, în baza Legii nr.
15/1994 cu modificările şi completările ulterioare,
H.G. nr. 841/1995, modificată şi completată prin
H.G. nr. 411/05.05.2005, anunţă vânzarea la licitaţie
publică (cu strigare) a următoarelor bunuri de
natura mijloacelor fixe propuse pentru casare:
Calculator IBM, nr.inv. 2.2.9.84, anul şi luna achizi-

ţiei: noiembrie 2003, preţ pornire 4345,47 lei;
Calculator Corace cu CD-ROM, nr.inv. 2.2.9.139,
anul şi luna achiziţiei: noiembrie 2004, preţ pornire
3094 lei; Calculator Fujitsu, nr.inv. 2.2.9.162, anul şi
luna achiziţiei: aprilie 2005, preţ pornire 3836,43
lei; Calculator Fujitsu, nr.inv. 2.2.9.166, anul şi luna
achiziţiei: aprilie 2005, preţ pornire 3836,43 lei;
Calculator Fujitsu, nr.inv. 2.2.9.172, anul şi luna
achiziţiei: aprilie 2005, preţ pornire 3836,43 lei;
Calculator IBM, nr.inv. 2.2.9.101, anul şi luna achiziţiei: noiembrie 2003, preţ pornire 4345,47 lei;
Calculator IBM, nr.inv. 2.2.9.103, anul şi luna

achiziţiei: noiembrie 2003, preţ pornire 4345,47 lei;
Calculator IBM, nr.inv. 2.2.9.107, anul şi luna achiziţiei: noiembrie 2003, preţ pornire 4345,47 lei;
Calculator IBM, nr.inv. 2.2.9.108, anul şi luna
achiziţiei: noiembrie 2003, preţ pornire 4345,47 lei;
Calculator IBM, nr.inv. 2.2.9.61, anul şi luna achiziţiei: decembrie 2002, preţ pornire 4076,23 lei;
Calculator IBM, nr.inv. 2.2.9.118, anul şi luna
achiziţiei: noiembrie 2003, preţ pornire 4345,47 lei;
Calculator IBM, nr.inv. 2.2.9.119, anul şi luna achiziţiei: noiembrie 2003, preţ pornire 4345,47 lei; preţ
pornire 3836,43 lei; Calculator IBM, nr.inv. 2.2.9.50,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 68. Dosar executare nr. 25992354. Nr. 16147/06.07.2015. Anunț privind vânzarea
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 28.07.2015, orele 10.00,
în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 3 a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate aparținand debitorului Steaua Lacului S.R.L. cu
sediul în Jud. Călărași, Loc. Gradiștea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 7A, cod ﬁscal
25992354, în dosar de executare nr. 25992354, prețul de pornire al licitației pentru
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan, tarla 123/1/3, parcela 5, R. cadastral
20348, suprafața 3114 mp, situat în com. Gradiștea, jud. Călărași, valoare 3.075 lei.
Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele
privilegii ale altor creditori: Somația nr. 707/28.11.2011 emisă de BEJA Mihalcea și
Serban. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă
termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care
să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul
asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul
de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma
scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației,
împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru
persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba
română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru
persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare
la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată
în data de 08.07.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 68. Dosar executare nr. 17212849. Nr. 16150/06.07.2015. Anunț privind vânzarea
pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 28.07.2015, orele 11.30 în
Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Sindeco S.R.L. cu sediul în
Jud. Călărași, Mun. Călărași, Str. Lalelelor, nr. 1, Bl. M6 (PA3), Sc. 2, Etj. 2, Ap. 30, cod
ﬁscal 17212849, în dosar de executare nr. 17212849, prețul de pornire al licitației
pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Wolkswagen Touareg, an fabric.
2011, sș: WVGZZZ7PZBDO44934, capacitatea cilindrică 2967 cmc, culoare negru, nr.
înmatriculare CL-04-GCL, valoare 67.848 lei. Asupra bunului care face obiectul
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: nu se
cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă
termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care
să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul
asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul
de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma
scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației,
împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru
persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba
română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru
persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare
la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată
în data de 08.07.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 68. Dosar executare nr. 14041558. Nr. 16145/06.07.2015. Anunț privind vânzarea
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de
procedură ﬁscală, republicată, se face cunoscut că în data de 28.07.2015 orele 09:30
în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 3 a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Rody & Diana Prest S.R.L. cu
sediul în Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Locomotivei, Nr. 5, cod ﬁscal 14041558, în
dosar de executare nr. 14041558, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv
T.V.A.) este: - Clădire spațiu comercial în suprafață de 191 mp și teren aferent
construcției 191 mp situată în Loc. Călărași, jud. Călărași, strada Locomotivei, nr. 5,
valoare 37.828 lei. Asupra bunurilor care face obiectul publicației de vânzare sunt
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație
ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție
bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice
române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru
persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru
persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să
se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor
art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată
în data de 08.07.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939/ int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 68. Dosar executare nr. 14041558. Nr. 16146/06.07.2015. Anunț privind vânzarea
pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură
ﬁscală, republicată, se face cunoscut că în data de 28.07.2015 orele 09:45 în Călărași,
Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului Rody & Diana Prest S.R.L. cu sediul în Jud.
Călărași, Mrj. Călărași, Str. Locomotivei, Nr. 5, cod ﬁscal 14041558, în dosar de
executare nr. 14041558, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.)
este: - Autoturism Mercedes Benz C 180 - Combi, an fabric. 2002, SS
WDB2032351F274335, SM 32423248, culoare albastru, valoare 11.312 lei. Asupra
bunurilor care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele
privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să
prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite
de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă
pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 08.07.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939/ int. 159.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
anul şi luna achiziţiei: decembrie 2002, preţ pornire
4076,23 lei; Calculator IBM, nr.inv. 2.2.9.48, anul şi
luna achiziţiei: decembrie 2002, preţ pornire
4076,23 lei; Calculator IBM, nr.inv. 2.2.9.55; anul şi
luna achiziţiei: decembrie 2002, preţ pornire
4076,23 lei; Calculator IBM, nr.inv. 2.2.9.76, anul şi
luna achiziţiei: noiembrie 2003, preţ pornire
4345,47 lei; Calculator IBM, nr.inv. 2.2.9.78, anul şi
luna achiziţiei: noiembrie 2003, preţ pornire
4345,47 lei; Calculator Calculator IBM, nr.inv.
2.2.9.79, anul şi luna achiziţiei: noiembrie 2003, preţ
pornire 4345,47 lei; Calculator IBM, nr.inv. 2.2.9.90,
anul şi luna achiziţiei: noiembrie 2003, preţ pornire
4345,47 lei; Calculator IBM, nr.inv. 2.2.9.95, anul şi
luna achiziţiei: noiembrie 2003, preţ pornire
4345,47 lei; Staţie Comrace cu CD-ROM, nr.inv.
2.2.9.136, anul şi luna achiziţiei: noiembrie 2004,
preţ pornire 3094 lei; Imprimantă Brother HL,
nr.inv. 2.2.9.199, anul şi luna achiziţiei: aprilie 2008,
preţ pornire 2975 lei; Imprimantă Brother HL,
nr.inv. 2.2.9.200, anul şi luna achiziţiei: aprilie 2008,
preţ pornire 2975 lei; Imprimantă Matricială DFX
8000, nr.inv 2.2.9.39, anul şi luna achiziţiei: noiembrie 2002, preţ pornire 9121,71 lei; Scaners Optibook, nr.inv 2.2.9.217, anul achiziţiei: decembrie
2008, preţ pornire 5598,47lei; Imprimantă A4 laser
Brother HL, nr inv 1840, anul achiziţiei: 2008, preţ
pornire 1475,60 lei; Imprimantă A4 laser Brother
HL, nr inv 1845, anul achiziţiei: 2008, preţ pornire
1475,60 lei; Imprimantă A4 laser Brother HL, nr
inv 1838, anul achiziţiei: 2008, preţ pornire 1475,60
lei; Imprimantă A4 laser Brother HL, nr.inv. 1842,
anul achiziţiei: 2008, preţ pornire 1475,60 lei;
Imprimantă A4 laser Brother HL, nr.inv. 1847, anul
achiziţiei: 2008, preţ pornire 1475,60 lei; Imprimantă A4 laser Brother HL, nr.inv. 1843, anul
achiziţiei: 2008, preţ pornire 1475,60 lei; Imprimantă A4 laser Brother HL, nr.inv. 1846, anul
achiziţiei: 2008, preţ pornire 1475,60 lei; Imprimantă Epson LX 300, nr.inv. 1840, anul achiziţiei:
2002, preţ pornire 1055,12 lei. Documentele de
participare la licitaţie se vor depune la sediul Casei
Judeţene de Pensii Argeş, str. I.C.Brătianu, nr. 38,
până la data de 26.07.2015, ora 12, după cum
urmează: a) cerere de participare la licitaţie; b)
copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul
comerţului şi codul fiscal, pentru persoanele juridice române, sau actul de identitate pentru persoanele fizice; c) chitanţa de achitare a cotei de
cheltuieli de participare la licitaţie în sumă de 100

lei, eliberată de casieria instituţiei noastre. Licitaţia
publică va avea loc în ziua de 29.07.2015, ora 12, la
sediul Casei Judeţene de Pensii Argeş,
str.I.C.Brătianu, nr.38, Piteşti. În cazul în care nu se
vor adjudeca bunurile scoase la vânzare, se va
organiza o nouă licitaţie la data de 30.07.2015, iar
preţul iniţial de pornire a licitaţiei va fi diminuat cu
până la 20%. În situaţia în care nu se vor adjudeca
nici la acest termen bunurile scoase la licitaţie, se va
organiza o nouă licitaţie la data de 06.08.2015, ora
12, iar preţul iniţial de pornire va fi diminuat cu
40%. În aceste două situaţii, documentele de participare se vor depune la sediul instituţiei noastre cu
24 ore înainte de data licitaţiei. Instituţiile publice
interesate în obţinerea acestor bunuri pot solicita
transmiterea fără plată a acestora, până la data de
26.07.2015. Bunurile scoase la licitaţie pot fi văzute
la sediul Casei Judeţene de Pensii Argeş,
str.I.C.Brătianu, nr. 38, Piteşti. Relaţii suplimentare
despre bunurile ce vor fi scoase la licitaţie se pot
obţine la telefon 0248/222394, 0248/611200, sau fax
0248/218560. Persoană de contact - Dana Franczen, tel. 0248/611200.

PIERDERI
Pierdut certificat pregătire profesională tip CE–
DE şi cartelă tahograf, eliberate pe numele Minea
Constantin Ionuţ. Le declară nule.
Pierdut ştampilă rotunda cu inscripţia AH ARIAM
HEALTH INTERNAŢIONAL 2 * DRĂGANU *
ROMÂNIA. Se declară nulă.
Am pierdut ştampilă firmă în data de 1.07.2015, cu
înscrisul „Dimac Business S.R.L., C.U.I. 29014233”,
având forma rotundă cu diametrul de 30mm. O
declar nulă.
Pierdut Autorizaţie diriginte de şantier pe numele
Chiriac Pompiliu. Se declară nulă.
MARA FOOD & SWEETS S.R.L. cu sediul social
în Bdul Apicultorilor nr. 38A, Et.1, Ap.19, Sector 1,
Bucureşti, J40/14016/2013, CUI 32462822, declar
pierdut certificatul de înregistrare al societăţii
MARA FOOD & SWEETS S.R.L. seria B nr.
2846447 emis în data de 15.11.2013 de O.N.R.C. Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi ÎL DECLAR NUL.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea
pentru bunuri mobile/ Licitația II-a. Anul 2015, luna 07, ziua 27, ora 11.00. În temeiul
art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 27, luna 07, anul 2015, ora 11.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii,
Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă,
următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC Diomira Compani SRL, cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Bolintin Vale, str. Partizani nr. 18 A, județul Giurgiu, cod
de identiﬁcare ﬁscală 13466399. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: Autoturism Daewoo - Nubira, an fabr. 2005, culoare - albasru, sș UU6JF69615D007084, nr. GR-03-XLF. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației,
exclusiv TVA: 2.925 lei. Cota TVA *): (24%). Total: 2.925 lei. *) cota de taxă pe
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu
prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a
Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modiﬁcările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. Invităm
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10%
din prețul de pornire a licitației (documentul ﬁind întocmit astfel: beneﬁciar A.J.F.P.
Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu
mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe
certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații ﬁscale restante, declarație pe
propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoana interpusă cu debitorul,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.270520, persoană de
contact: Ion Ionica.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 68. Dosar executare nr. 26181610. Nr. 16148/06.07.2015. Anunț privind vânzarea
pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură
ﬁscală, republicată, se face cunoscut că în data de 28.07.2015 orele 10:30 în Călărași,
Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Diesel Integrat S.R.L. cu
sediul în Jud. Călărași, Loc. Dragoș Vodă, cod ﬁscal 26181610, în dosar de executare
nr. 26181610, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: Stand testare și reparații pentru pompe common rail și clasice inclusiv anexe și chituri
auxiliare, valoare 447.619 lei; - Cabinet de asamblare/ dezasamblare sisteme de
injecție inclusiv echipamente și instrumente anexe, valoare 43.166 lei; - Modul testare
și reparare injectoare, varianta common rail, valoare 8.906 lei; - Modul testare și
reparare injectoare, variante clasice, valoare 19.571 lei; - Aparatură testare și
diagnoză sistems de injecție diesel, varianta common rail, valoare 102.362 lei; Aparatură testare și diagnoză sistems de injecție diesel, variante clasice, valoare
61.071 lei. Asupra bunurilor care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt
invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de
cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul
local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj,
bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a
persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie
de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 08.07.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939/ int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea
pentru bunuri mobile/ Licitația -III-a. Anul 2015, luna 07, ziua 27, ora 14.00. În
temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 27, luna 07, anul 2015, ora 14.00, în localitatea Bolintin Vale, str.
Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă,
următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului S.C. SGM Service SRL,cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Bolintin Vale, str. Poarta Luncii nr. 116, județul Giurgiu,
cod de identiﬁcare ﬁscală 22943055. Denumirea bunului mobil, descriere sumară,
Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA *): (24%). - Plug
dreapta KF , 30 lei; - Reductor KF 80 lei; -Roți gheare mari, 35 lei; - Cultivator KF, 45
lei; - Motosapă Honda 5,5 CP, 355 lei; Total: 545 lei. *) cota de taxă pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile
art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările
ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din
Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modiﬁcările
ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare:
oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul
de pornire a licitației (documentul ﬁind întocmit astfel: beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod
ﬁscal beneﬁciar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea
„taxă participare licitație 10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele
ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali
(bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații ﬁscale restante, declarație pe
propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.270520, persoană de
contact: Ion Ionica.
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MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Constant Multifunctional SRL - Valea Mare – Podgoria, după cum
urmează: Denumire: Autoturism Dacia 1305 PU-NDC-RIFR, serie șasiu
UU1D16119Y2933054, an fab. 2000, AG-23-CMF. Valoare [Ron, fără TVA]: 1.809
lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata
inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în
contul RO17TREZ0465067XXX013347 deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au
obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 22-07-2015, ora 14:00.
Licitația va avea loc în data de 23-07-2015, ora 14:00:00, la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de
sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3252.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Colour & Sound Club SRL – Ștefănești, după cum urmează:
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Combină cu 8 funcții: timer, vaporizator, lampă
cu ozon, 825 lei; Pat tratament facial: dotat cu motor, din PVC, metal, lemn,
dimensiuni: 183x62x64 cm, 600 lei; Unitate spălare coafor, material: piele,
ceramic, inox, dimensiuni: 110x60x100 cm, 450 lei. Prețurile menționate reprezintă
75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de
pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO17TREZ0465067XXX013347 deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au
obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 22-07-2015, ora 14:00.
Licitația va avea loc în data de 23-07-2015, ora 11:00:00 la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de
sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3252.

A.N.A.F. - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. În temeiul art. 162, alin. (1) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, face cunoscut că în ziua de 23, luna 07,
anul 2015, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se va vinde
prin licitație publică următorul bun imobil, proprietate a debitorului Gont Florin CNP
1580116296182 și Gont Tamara Tatiana CNP 2610902296186 cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Sinaia, jud. Prahova. Denumirea bunului imobil, descriere sumară, prețul
de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: Imobil - casă și teren situate în
sat. Siliștea, com. Vitănești, jud. Teleorman, preț de pornire a licitației (II-a) =
7.188 lei, exclusiv TVA. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea
bunurilor imobile este de 24% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128,
alin. (3), lit. B din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a
Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modiﬁcările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesați de cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte,
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitatei achitată în
contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128 deschis la Trezoreria
mun. Alexandria; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare, la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. (d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, 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 0247.421168, int. 342.

MIERCURI / 8 IULIE 2015
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 68. Dosar executare nr. 23066241. Nr. 16152/06.07.2015. Anunț privind vânzarea
pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 28.07.2015 orele 13.00, în
Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 1 a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Katila S.R.L. cu sediul în Jud.
Călărași, Mun. Călărași, Str. Stejarului, nr. 7, Bl. D7, Sc. 1B, Etj. 1, Ap. 3, cod ﬁscal
23066241, în dosar de executare nr. 23066241, prețul de pornire al licitației pentru
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoutilitară Furgon Fiat Ducato JTD, an fabric. 2000,
sș: ZFA23000006006495, capacitatea cilindrică 2800 cmc, culoare alb, nr.
înmatriculare CL-03-TRT, valoare 7.606 lei. Asupra bunului care face obiectul
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: nu se
cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă
termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care
să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul
asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul
de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma
scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației,
împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru
persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba
română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru
persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare
la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată
în data de 08.07.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea
pentru bunuri mobile și imobile/ Licitația a-III-a. Anul 2015, luna Iulie, ziua 29, ora
12.00. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se
face cunoscut că în ziua de 29 Iulie 2015, ora 12.00, la sediul S.F.O. Bolintin Vale din
orașul Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin
licitație publică deschisă, următoarele bunuri mobile și imobile, proprietatea
debitorului Radu Angelin cu domiciliul ﬁscal în orașul Bolintin Vale, județul Giurgiu.
Denumire bunuri mobile și imobile - descriere sumară, Prețul de evaluare sau de
pornire a licitației, (exclusiv TVA): Autoturism Mercedes 250D, (GR-98-RUX), 2850 lei;
Teren intravilan – în suprafață de 2.102 m.p. situat în orașul Bolintin Vale, str.
Republicii nr. 104, jud. Giurgiu, 87075 lei. Bunurile mobile și imobile nu sunt grevate de
sarcini. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este
24% în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice de
aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004,
cu modiﬁcările ulterioare. Conform art. 141, alin (2), lit. f) din Codul Fiscal (Legea nr.
571/2003), cu modiﬁcările și completările ulterioare, este scutită de TVA „livrarea de
către orice persoană a unei construcții, a unei părți a acesteia și a terenului pe care
este construită”. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (inclusiv TVA) în contul
nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar
4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, cu mențiunea „taxă participare
licitație 10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali (bugetul de
stat și bugetul local) că nu au obligații ﬁscale restante, declarație pe propria
răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, urmând să
se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.270520, persoană de
contact: Stanciu Gheorghe-Gigel.

