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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează ospătar.
0722.268.866.
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cameristă.
0722.268.866.
Firmă de construcţii angajează BULDOEXCAVATORIST. Tel.: 0733.973.007.
Primăria comunei Ciorani, judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții
publice de execuție vacante: -1 inspector, clasa I, grad
profesional principal -compartiment cadastru. Condiții
generale: Candidații trebuie să îndeplinească condițiile
prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare. Condiții specifice:
-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalent; -vechime în specialitatea
studiilor -minim 5 ani. Concursul se organizează la
sediul Primăriei comunei Ciorani, la data de 27.07.2015,
ora 9.00 -proba scrisă și la data de 29.07.2015, ora 10.00
-interviul. Dosarele de înscriere la concurs se depun la
sediul Primăriei comunei Ciorani, judeţul Prahova, în
termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei
comunei Ciorani, județul Prahova. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G.nr.611/2008, cu
modificările și completările ulterioare. Condițiile de
participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează
la sediul Primăriei comunei Ciorani, județul Prahova.
Relaţii suplimentare la telefon: 0244.462.025.
Curtea de Conturi a României organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție
vacante consilier clasa I grad profesional asistent la
Direcția Buget, Financiar și Contabilitate – Compartimentul pentru Activități Economico – Administrative în
teritoriu – Camera de Conturi Hunedoara. Concursul se
organizează la sediul Curții de Conturi a României în
data de 28 iulie 2015 ora 10,00 - proba scrisă. Dosarele

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare
nr. 190053. Nr. 39158/24.06.2015.
S.F.O. Văleni anunță organizarea
licitației privind vânzarea următoarelor
bunuri mobile: - Autoutilitară Mercedes
Benz, an fabricație 2007. Prețul de
pornire al licitației este de 16925 lei,
exclusiv TVA, la sediul din strada Popa
Șapcă nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în
data de 07.07.2015, ora 10.00.
Anunțul nr. 39158/24.06.2015 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 Samoilă Cezar. Data aﬁșării:
26.06.2015.
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de înscriere se pot depune la sediul Curții de Conturi a
României din București, str. Lev Tolstoi nr.22-24, sector
1, la Camera de Conturi Hunedoara, în termen de 20
zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial
partea a III – a. Dosarul de înscriere trebuie să conțină
în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din
H.G nr.611/2008, modificată și completată de H.G nr.
1173/2008. Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul și pe site-ul Curții de Conturi
a României, www.curteadeconturi.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Curții de Conturi a României
și la nr. de telefon: 021.307.88.52.
Primăria Comunei Dragomirești– Vale din Judeţul
Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție: -4 funcții de
muncitor necalificat, treapta profesională II; -1 funcție
de îngrijitor; -1 funcție de inspector de specialitate,
gradul profesional II; -1 funcţie de îngrijitor (temporar
vacantă). 1. Pentru funcțiile vacante de muncitor necalificat, treapta profesională II și de îngrijitor, probele
stabilite sunt: proba practică și interviul. Pentru funcția
de inspector de specialitate, gradul profesional II,
probele stabilite sunt: proba scrisă și interviul.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Dragomirești– Vale din Strada Micșunelelor, nr. 165A, Comuna
Dragomirești- Vale, Judeţul Ilfov, în data de 20.07.2015,
ora 09:00 -proba practică pentru funcțiile de muncitor
necalificat, treapta profesională II și îngrijitor, respectiv
în data de 20.07.2015, ora 10:00 -proba scrisă pentru
funcția de inspector de specialitate, gradul profesional
II. Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei Dragomirești– Vale din Strada Micșunelelor, nr.165A, Comuna
Dragomirești- Vale, Judeţul Ilfov, respectiv până la data
de 10.07.2015, ora 14:00, ultima zi de selecţie a dosarelor
fiind în data de 14.07.2015. 2. Pentru funcţia temporar
vacantă de îngrijitor, probele stabilite sunt: proba practică și interviul. Concursul se organizează la sediul
Primăriei Dragomirești– Vale din Strada Micșunelelor,
nr. 165A, Comuna Dragomirești- Vale, Judeţul Ilfov, în
data de 13.07.2015, ora 10:00 -proba practică. Dosarele
de înscriere se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare
de la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei Dragomirești– Vale
din Strada Micșunelelor, nr.165A, Comuna Dragomirești- Vale, Judeţul Ilfov, respectiv până la data de
03.07.2015, ora 14:00, ultima zi de selecţie a dosarelor
fiind în data de 06.07.2015. Dosarele de concurs trebuie
să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute
la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condițiile de participare la concurs și
bibliografia vor fi afişate la sediul instituţiei. Informaţii
suplimentare se pot obţine la telefon: 021.436.71.32.
Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, aflată în
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale organizează în data de 22 iulie 2015, ora 10:00,
proba scrisă a concursului pentru ocuparea a 13 posturi
vacante de execuție cu contract individual de muncă pe
perioadă nedeterminată, astfel: -un post de Consilier
gr.IA– S.C.I.A.- Studii de specialitate: studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă/ studii universitare de licență: științe inginerești/ sociale (juridice, administrative, economice, politice); Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: minim 1 an; -un post de Consilier gr.IA–
D.R.P– S.R.P.– Studii de specialitate: studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă/ studii universitare de licență: științe sociale
(științe ale comunicării, științe administrative, științe
politice, științe economice)/ științe umaniste și arte;
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: minim 1 an; -un post de Consilier gr.IA–
D.I.B.A.–S.I.B.–C.I.- Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență/
echivalentă/ studii universitare de licență ştiinţe inginereşti/ economice/ juridice/ arhitectură; Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 1 an;
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Serviciul Fiscal Orășenesc Topoloveni. 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 Gong Property 2007 SRL –
Căteasca, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: teren intravilan,
tarla 107, parcela 611, Carte funciară 80626, nr. cad. 410/21, în suprafață de 473
mp, situat în com. Rătești, sat Furduești, jud. Arges, 7.938 lei; teren intravilan, tarla
107, parcela 611, Carte funciară 80625, nr. cad. 410/22, în suprafață de 469 mp,
situat în com. Rătești, sat Furduești, jud. Argeș, 7.873 lei. Prețurile menționate
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO23TREZ0515067XXX000513, deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au
obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 29.07.15, ora 14:00. Licitația
va avea loc în data de 30.07.15, ora 10:00:00, la sediul S.F.O. Topoloveni, Calea
București nr. 107.A. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind
un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot
aﬂa de la sediul S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr. 107.A.

-un post de Consilier gr.IA– D.A.T.L.I.N-S.L.- Studii de
specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență/ echivalentă/ studii universitare
de licență ştiinţe inginereşti/ sociale (economice/ juridice/ administrative, politice, sociologie); Vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
minim 1 an; -un post de Consilier gr.IA- D.A.F.-S.A.F.C.I.– Studii de specialitate: studii superioare de lunga
durata absolvite cu diploma de licenţă/ echivalenta/
studii universitare de licenţă științe inginereşti/ sociale
(economice, juridice, administrative)/ medicină veterinară/ umaniste; Vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: minim 1 an; -un post de
Consilier gr.IA- CRFIR 8 București- Ilfov– S.A.F.P.D.C.E.- Studii de specialitate: studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă/ echivalenta/
studii universitare de licenţă științe inginerești/ sociale
(economice, juridice, administrative, politice)/ medicină
veterinară/ matematică și științe ale naturii/ umaniste;
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: minim 1 an; -un post de Consilier gr.IACRFIR 8 București- Ilfov– S.L.I.N.-C.I. - Studii de
specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite
cu diploma de licenţă /echivalenta/ studii universitare
de licenţă științe inginerești/ socio– umane (economice,
juridice, administrative, politice, filologie)/ matematică
și științe ale naturii/ medicină veterinară; Vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
minim 1 an; -un post de Consilier gr.IA- OJFIR Bacău–
S.L.I.N.– C.E. -Studii de specialitate: studii superioare
de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă/ echivalenta/ studii universitare de licenţă științe inginerești/
sociale (economice, juridice, administrative, politice,
psihologie)/ medicină veterinară/ matematică și științe
ale naturii; Vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: minim 1 an; -un post de Consilier
gr.IA- OJFIR Brăila– S.A.F.P.D.– C.I.- Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu
diploma de licenţă/ echivalenta/ studii universitare de
licenţă științe inginerești/ sociale (economice, juridice,
administrative) /matematică și științe ale naturii/ medicină veterinară/ biologie; Vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului: minim 1 an; -un
post de Consilier gr.IA- OJFIR Galați- S.A.F.P.D.–
C.E.- Studii de specialitate: studii superioare de lungă
durată absolvite cu diploma de licenţă/ echivalenta/
studii universitare de licenţă științe inginerești/ sociale
(economice, juridice, administrative) /matematică și
științe ale naturii/ medicină veterinară/ biologie;
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: minim 1 an; -un post de Consilier gr.IAOJFIR Gorj- S.A.F.P.D- C.I.– Studii de specialitate:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma
de licenţă/ echivalenta/ studii universitare de licenţă
științe inginerești/ sociale (economice, juridice, administrative) /matematică și științe ale naturii/ medicină
veterinară/ biologie; Vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: minim 1 an; -un post de
Consilier gr.IA- OJFIR Harghita- S.A.F.P.D- C.E.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată
absolvite cu diploma de licenţă/ echivalenta/ studii
universitare de licenţă științe inginerești/ sociale (economice, juridice, administrative) /matematică și științe ale
naturii/ medicină veterinară/ biologie; Vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
minim 1 an; -un post de Consilier gr.IA- OJFIR SibiuS.A.F.P.D -C.I.– Studii de specialitate: studii superioare
de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă/ echivalenta/ studii universitare de licenta științe inginerești/
sociale (economice, juridice, administrative) /matematică și științe ale naturii/ medicină veterinară/ biologie;
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: minim 1 an; Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 10.07.2015, ora 16:30, la sediul
A.F.I.R., str. Ştirbei Vodă. nr. 43, sector 1, Bucureşti.
Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de
22.07.2015, ora 10:00, la sediul A.F.I.R., str. Ştirbei
Vodă. nr. 43, sector 1, Bucureşti. Interviul va avea loc în
data de 28.07.2015, ora 10:00, la sediul A.F.I.R., din str.
Știrbei Vodă, nr. 43, sector 1, București. Date de contact
secretar comisie concurs- Direcția pentru Gestiunea
Performanțelor Profesionale și Recrutare- Agenția

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale: nr. tel.
031.860.25.33 -Raluca Marcu.

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea „Strămoşii Poporului
Român” demonstrează: traco-dacii
au fost printre primele popoare
europene, au creat o civilizaţie
superioară, erau viteji, au făurit
primul calendar şi credeau în
nemurirea suf letului.
0761.674.276, 0733.940.772.

CITAȚII
Gheorghiescu Octavian- cu domiciliul în Iaşi, str. Amurgului nr. 8, bloc 258A, sc. B, AP. 18, jud. Iaşi este citat în
calitate de pârât, în dosarul nr. 9362/245/2015 (curator
special fiind desemnat Av.Donea Liliana Aurelia) având
ca obiect pretenţii, în data de 13.07.2015, ora 08:30, la
Judecătoria Iaşi, cu sediul în str. Anastasie Panu nr. 25,
Iaşi, Secţia Civilă, camera Sala 3, complet c28, reclamanta fiind S.C.Salubris S.A. Iaşi, cu sediul în Iaşi, Şos.
Naţională nr. 43, jud. Iaşi.
SC Welthaus SRL, cu sediul în Zalău, cheamă în judecată
pe pârâţii Papp Istvan şi Papp Evodia Ibolya cu domiciliul
cunoscut în Jud. Sălaj, com Crasna, în dosar nr.
1249/309/2013, aflat pe rolul Judecătoriei Şimleu Silvaniei,
având termen în data de 22 septembrie 2015 ora 9.
Amet Geilan este chemat în data de 1 iulie 2015 la ora
8,30 la Judecătoria Roşiori de Vede în calitate de pârât
în dosar nr. 707/292/2015.
Numiţii Cimpoia Elena, domiciliată în oraş Oneşti, str.
Libertăţii, nr. 29, sc. A, apt. 8, judeţul Bacău, Calistru
George Valentin, domiciliat în comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Arad, sunt citaţi în dosar nr.
1890/222/2009* la termenul din data de 15.07.2015, la
Judecătoria Dorohoi, în calitate de pârâţi, partaj succesoral, reclamantă Aghiorghiesei Rodica.
S.C. PAN KING S.R.L. prin curator avocat Alexa Ana
este chemată în calitate de pârâtă în proces cu S.C.
Misavan Trading S.R.L., reclamant, în data de 14.07.2015,
ora 8.30 la Judecătoria Iași, sala 3, complet C17.
Se citează Mihai- Costea Ioana, cu ultimul domiciliu
cunoscut în București, sector 6, str. Srg. Lățea
Gheorghe nr.13, bl. C70, sc.1, et.5, ap.35, în calitate de
pârât în dosarul nr. 10904/303/2015 aflat pe rolul Judecătoriei Sector 6 București, complet 4-MF, cu termen de
judecată la data de 9.07.2015, ora 8.30. Dosarul are ca
obiect divorț fără minori.

DIVERSE
SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentată prin asociat
coordonator Liscan Aurel, în calitate de administrator
judiciar al Euroconsult A & Z 2000 SRL desemnat prin
hotărârea civilă din data de 17.06.2015, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă în dosar nr.
11360/3/2015, notificã deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014 împotriva Euroconsult A & Z 2000 SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul
1, Str. Ing. Dumitru Zossima, Nr. 77, camera 74, Etaj 1,
CUI 13561498, nr. de ordine în registrul comerţului
J40/10924/2000. Persoanele fizice şi juridice care înregistrează un drept de creanţă împotriva Euroconsult A
& Z 2000 SRL vor formula declaraţie de creanţă care
va fi înregistrată la grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia
a VII-a Civilă, cu referire la dosarul nr. 11360/3/2015, în
următoarele condiţii: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii
debitorulu 03.08.2015; b) termenul de verificare a
creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe 24.08.2015;c) termenul
pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv la
18.09.2015; d) data primei şedinţe a adunării generale a
creditorilor 28.08.2015 ora 14.00; e) adunarea generală
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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 M. O. V. Expres Construct SRL Curtea de Argeș, după cum urmează: Denumire: Teren intravilan în suprafață de
500 mp, situat în mun. Curtea de Argeș, str. Daniel Sterescu. Valoare [Ron, fără
TVA]: 47.700 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat,
dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a licitației. Pentru
bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată astfel încât în ziua licitației suma să poată ﬁ
c o n ﬁ r m a t ă c a î n c a s a t ă d e c ă t r e Tr e z o r e r i e ) î n c o n t u l
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că
nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162
din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 20/07/2015. Licitația va
avea loc în data de 21/07/2015, ora 11:00:00, la Sediul Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot
aﬂa de la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, tel. 0248.722159.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
a asociaţilor la data de 06.07.2015, ora 14.00 la sediul
administratorului judiciar.

SOMAȚII
Judecătoria Sighetu Marmaţiei. Tribunalul Maramureş.
Dosar nr. 1390/307/2015 cod operator 3153. Somaţie
emisă în temeiul inchierii civile din 16 iunie 2015. Având
în vedere cererea formulate de reclamantul Pop
Gheorghe cu domiciliul în comuna Sighetu Marmaţiei,
Str. Progresului nr. 18, cu domiciliul ales la Cabinet av.
Petrovan Cristina din Sighetu Marmaţiei, Str. Corneliu
Coposu nr. 1/4, jud. Maramureş, având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilului de natură a curţi, construcţii şi arabil în
suprafaţă de 989 mp, situate în intravilanul municipiului
Sighetu Marmaţiei, Str. Progresului nr. 18, înscris în
cartea funciară nr. 56878 Sighetu Marmaţiei nr top
2845/111 şi să se dispună înscrierea dreptului de proprietate în CF pe numele reclamantului, persoanele intereate
care pot dovedi un drept sau un interes legitim au dreptul
de a formulă opoziţie în termen de şase luni de ela
emiterea publicaţiei prezenţei somaţii. În cazul în care, în
termen de şase luni de la emiterea publicaţiei prezenţei
somaţii, nu s-a formulat opoziţie, instanţa va proceda la
judecarea cererii formulate de reclamanţi. Preşedinte
Mihaela Liana Ardelean. Grefier Laura Huban.
Somaţie emisă în temeiul dispoziţiilor încheierii din
05.06.2015, pronunţate în dosarul nr. 5905/740/2013.
Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor interesaţi că
în baza dispoziţiilor art. 1050 - 1051 Noul Cod de
procedură civilă, reclamantul Niţu G. Florian cu domiciliul în comuna Poroschia, judeţul Teleorman a
formulat acţiune care face obiectul dosarului nr.
5905/742013, prin care a solicitat ca instanţa să
constate că a dobândsit prin uzucapiune dreptul de
proprietate asupra terenului intravilan arabil în suprafaţă totală de 1455 mp, compus din suprafaţa de 795
mp, situată în tarlaua 19, parcelele 817, 818, în
comuna Poroschia, judeţul Teleorman, având vecinătăţile: la Nord - D.E., la Est - Cristea Ilie, la Sud Postelnicu Florea şi respectiv la Vest - Radu Ion,
conform Titlului de proprietate nr. 0700866 din
21.01.1996 şi suprafaţa de 660 mp, ca efect al uzucapiunii de lungă durată (30 de ani). Orice persoană
interesată este somată ca în termen de 6 luni de la
afişarea şi publicarea prezentei somaţii, să formuleze
opoziţie la cererea de uzucapiune a reclamantului Niţu
G. Florian, la Judecătoria Alexandria. În caz contrar,
se va proceda la judecarea cererii. Somaţia face parte
integrantă din încheierea pronunţată de Judecătoria
Alexandria la data de 05.06.2015.

ADUNĂRI GENERALE
Carlo Production S.A. în insolvenţă, in insolvency, en
procedure collective, Bucureşti, Sectorul 4, Str. Poterasi, nr.10, etajul 2, camera nr.1B, C.U.I. 3149806,
J40/31949/1992. CONVOCARE: În conformitate cu
prevederile Legii 31/1990, republicată cu modificările
ulterioare, precum şi în conformitate cu dispoziţiile
Legii 85/2006, privind procedura insolvenţei- procedura generală- a societăţii Carlo Production S.A.,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Bucureşti, sub nr. J40/31949/1992,
având C.U.I. nr. RO 3149806, cu sediul în Bucureşti,
Sectorul 4, str. Poterasi, nr.10, et.2, camera 1B, prin
reprezentant legal Administrator special Rotar Radu
Laurentiu, numit prin Hotărârea Adunării Generale
Ordinară a Acţionarilor Societăţii Carlo Production
S.A. Nr.01 din data de 08.09.2014 în temeiul dispoziţiilor art.85 alin.1, lit.a din Legea nr. 85/2006, în data de
03.08.2015, ora 18.00, la sediul mai sus indicat,
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
Carlo Production S.A., având pe ordinea de zi: -aprobarea propunerii de către Administratorul Special,
Rotar Radu Laurentiu, a planului de reorganizare al
societăţii Carlo Production S.A. În vederea identificării

şi a dovedirii calităţii de acţionar, persoana în cauză
are obligaţia să anexeze solicitării documente care îi
atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI,
pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant
legal şi certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului sau un act emis de o autoritate
competent, în care acţionarul este înmatriculat legal,
conform dispoziţiilor Legii 31/1990, republicată).
Accesul acţionarilor, persoane fizice, îndreptăţiţi să
participle la adunarea generală este permis prin simpla
probă a identităţii afişate la sediul societăţii. Acţionarii
persoane juridice pot participa prin reprezentant legal,
calitatea de reprezentant legal fiind dovedită cu un
certificat constatator eliberat de registrul comerţului
sau împuternicire emisă de reprezentantul legal al
persoanei juridice. În situaţia în care la data de
03.08.2015 nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării în condiţiile legii a lucrărilor A.G.O.A. aceasta se
va desfăşura la a doua convocare, în data de
04.08.2015, orele 18.00 la sediul indicat mai sus, cu
aceeaşi ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit şi
va adopta hotărârea privind aprobarea propunerii
planului de reorganizare al societăţii Carlo Production
S.A. cu majoritatea voturilor exprimate. Informaţii
suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 10.0014.00 de la sediul social al societăţii, mai sus indicat,
după data apariţiei prezentei convocări în M.O. al
României- partea IV-A- persoana de contact Rotar
Radu Laurentiu, telefon: 0720444400. Administrator
special, Rotar Radu Laurenţiu.
Autoritatea de Supraveghere Financiară. Decizia nr.
1388/24.06.2015: Având în vedere următoarele: prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art.3 alin. (1) lit. a), art.
6 alin. (1) şi (3) şi art.14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de
Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi
completările ulterioare, prevederile Legii nr. 151/2014
privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care
se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa
valorilor mobiliare necotate, hotărârea A.G.E.A. socie-

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. 2 7 0 0 1 2 3 2 9 7 3 1 6 / 2 0 1 0 . N r.
39161/24.06.2015. S.F.O. Văleni
anunță organizarea licitației privind
vânzarea următoarelor bunuri mobile:
- Autoturism, marca Dacia Logan, an
fabricație 2006. Prețul de pornire al
licitației este de 7820 lei, exclusiv TVA,
la sediul din strada Popa Șapcă nr. 7,
oraș Vălenii de Munte, în data de
10.07.2015, ora 10.00. Anunțul nr.
39161/24.06.2015 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:
26.06.2015.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Orășenesc Topoloveni. 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 Kapelos Save SRL – Căteasca, după
cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: teren intravilan, tarla 103,
parcela 604, 605, Carte funciară 80647, nr. cad. 699/177, în suprafață de 500 mp,
situat în com. Rătești, sat Furduești, jud. Arges, 10.788 lei; teren intravilan, tarla
103, parcela 604, 605, Carte funciară 80620, nr. cad. 699/178, în suprafață de 500
mp, situat în com. Rătești, sat Furduești, jud. Argeș, 10.788 lei. Prețurile
menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind
prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea
de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare
(10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO23TREZ0515067XXX000513, deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au
obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 29.07.15, ora 14:00. Licitația
va avea loc în data de 30.07.15, ora 11:00:00, la sediul S.FO.Topoloveni, Calea
București nr. 107. Sarcinile care grevează bunurile sunt: liber de sarcini. Îi invităm
pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației.
Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr.
107.

tăţii ROMAERO S.A. Bucureşti prin care se aprobă
„…efectuarea de către societate a demersurilor legale
necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor S. Romaero- S.A. în cadrul sistemului alternativ
de tranzacţionare al BVB (ATS)”, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.
1753/02.04.2015, prevederile art. 4 din Regulamentul
ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acţiunilor
care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe
piaţa valorilor mobiliare necotate, prevederile Decizei
nr. 521/19.05.2015 a Bursei de Valori Bucureşti S.A.
privind acordul de principiu cu privire la tranzacţionarea acţiunilor emise de societatea Romaero S.A.
Bucureşti în cadrul sistemului alternativ administrat,
solicitarea formulată de societatea Romaero S.A.
Bucureşti prin S.S.I.F. Prime Transaction S.A. de
emitere a Deciziei ASF de admitere la tranzacţionare
pe sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de
Bursa de Valori Bucureşti S.A., înregistrată la ASF cu
nr. RG/48412/21.02.2015, în baza analizei direcţiei de
specialitate şi a hotărârii adoptate în şedinţa din data
de 23.06.2015, Consiliul Autorităţii de Supraveghere
Financiară a decis emiterea următorului act individual
DECIZIE: Art. 1. Se admit la tranzacţionare pe
sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de
Bursa de Valori Bucureşti S.A., acţiunile emise de
societatea Romaero S.A. Bucureşti (CU.I. 1576401).
Art. 2. Societatea Romaero S.A. Bucureşti şi Bursa de
Valori Bucureşti S.A. au obligaţia să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei Decizii, cu respectarea Legii nr.
151/2014 şi Reguamentului ASF nr. 17/2014. Art. 3.
Prezenta Decizie se comunică societăţii Romaero S.A.
Bucureşti, Bursei de Valori Bucureşti S.A. şi se publică
pe pagina de web şi în Buletinul electronic al A.S.F..
Preşedinte Mişu Negriţoiu.

LICITAȚII
Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str.
Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie
publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de
13,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local
al municipiului Alexandria, situat în strada Bucureşti,
nr. 77A în CV27. Licitaţia va avea loc în data de
15.07.2015 orele 11:00 la sediul Primăriei Municipiului
Alexandria, str. Dunării, nr. 139. Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la
sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul
Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax.
0247317728.” Informaţii suplimentare se pot obţine la
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Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului
Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str.
Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie
publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 7,00
mp., aparţinând domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat în strada Libertăţii,
zona bl. 1612. Licitaţia va avea loc în data de 15.07.2015
orele 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria,
str. Dunării, nr. 139. Documentaţia de licitaţie poate fi
studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei
municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.”
Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria ,
telefon 0247317732, int.132.
1. Autoritatea contractantă: Primăria oraşului Mărăşeşti, cu sediul în Mărăşeşti, str. Siret nr.1, jud. Vrancea,
telefon 0237260150, fax 0237260550, e-mail: primaria@
primariamarasesti.ro. 2. Obiectul concesiunii: imobil
teren, în suprafaţa de 579,00mp, oraşul Mărăşeşti, str.
Şoseaua Naţională, în conformitate cu HCL
nr.37/28.05.2015. 3. Documentaţia de atribuire se poate
obţine de la sediul autorităţii contractante, compartiment U.A.T.F.L.I, în urma unei solicitari scrise. 4.
Costul documentaţiei de atribuire- caiet de sarcini: 50,0
lei achitaţi numerar la casieria autorităţii contractante.
5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
10.07.2015, ora 16.00. 6. Data limită de depunere a
ofertelor: 16.07.2015 ora 9:00. 7. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Mărăşeşti, str. Siret nr.1, localitatea Mărăşeşti, judeţul Vrancea. 8. Pretul de pornire
al licitaţiei este de 44,34 lei/mp. Fiecare ofertă va fi
depusă într-un singur exemplar. 8. Data şi locul la care
se va desfăşura şedinţa de deschidere a ofertelor:
16.07.2015, ora 10:00 la sediul primăriei oraşului Mărăşeşti, str. Siret nr.1, jud.Vrancea. 9. Instanţa competentă
în soluţionarea litigiilor: judecătoria Panciu, Aleea
Libertăţii nr.31, jud.Vrancea, telefon- 0237/635829, fax0237/635325. 10. Data transmiterii anunţului de licitaţie: 24.06.2015. 11. Relaţii suplimentare: Primăria
Mărăşeşti, telefon 0237/260550, comp. UATFLI.
Concesionarea privind licitatie a unui teren de 74 mp
situat pe lângă blocul nr. 1 str. Aleea Pieţei având categoria de folosinţă spaţiu public al Oraşului Întorsura
Buzăului. - Informatii generale privind concedentul Primaria Oras Intorsura Buzaului cu sediul în oras
Intorsura Buzaului, str. Mihai Viteazu nr.173 jud.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Argeș. Invitație de participare. Ministerul Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală - Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Argeș, invită practicienii în insolvență, înscriși pe Lista practicienilor în
insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru zona II, să
depună până cel târziu în data de 13.07.2015, ora 12.00, oferte în vederea
desemnării de practicieni în insolvență în dosarele de insolvență privind debitoarele:
SC Deviz Logistik SRL – dosar nr. 230/1259/2015, SC Magica Roma 2004 SRL –
dosar nr. 231/1259/2015, aﬂate pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, întocmite
conform prevederilor art. 14 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 1009/2007 privind procedurile de selecție a practicienilor în
insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Deschiderea
ofertelor va avea loc în data de 14.07.2015, ora 12.00, la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș din B-dul. Republicii nr. 118, mun. Pitești, jud.
Argeș. Relații suplimentare se pot aﬂa la tel. 0248.211511, int. 3345.
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Urziceni. Anunț privind
valoriﬁcarea de bunuri sechestrate. În temeiul art. 162 din Codul de Procedură
Fiscală, republicată, Administrația Finanțelor Publice Urziceni organizează licitație
publică la sediul acesteia din str. Revoluției nr. 11A, la datele și orele de mai jos
pentru societățile și bunurile următoare: 1. Varlan Bican Florin Nicu Manasia – 07
Iulie 2015, ora 11.00: - Autovehicul special N1G Land Rover LN ECOOO2, cilindree
1951 cmc, combustibil motorină, 109600 km parcurși, an fabricație 2002 – preț
pornire licitație 8200 lei. Prețurile nu includ TVA. Pentru participarea la licitație
ofertanții au obligația să depună în plic închis, cu cel puțin o zi înainte de licitație,
următoarele documente: - oferta de cumpărare; - dovada depunerii taxei de
participare la licitație – 10% din prețul de pornire al licitației; - împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; - pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română; - pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe pașaport; - licitatorii persoane ﬁzice
sau juridice au obligația să prezinte dovada emisă de creditorii bugetari că nu au
obligații ﬁscale restante. Persoanele care iau parte la licitație se pot prezenta și prin
mandatari care trebuie să își justiﬁce calitatea prin procură specială legalizată. Taxa
de participare se plătește în lei de către ﬁecare ofertant la unitatea de trezorerie și
contabilitate publică Slobozia, cont RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 29511925
și se consemnează la dispoziția organului de executare în contul indicat de acesta.
Relații suplimentare la sediul Serviciului Fiscal Municipal Urziceni, str. Revoluției nr.
11A sau la telefon 0243.254329, 0243.254330.
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ANUNȚURI
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Ministerul Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Mihăilești. Anunțul privind vânzarea pentru
bunuri mobile. Anul 2015 luna iulie ziua 08. În temeiul art. 158, 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 08, luna iulie, anul 2015, ora
13.00, în localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, se vor vinde prin licitație,
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Nicula Georgica – Iulian, cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Milcovățu str., nr., bl., sc., etaj, ap., cod de identiﬁcare
ﬁscală CNP: 1800826235472. Licitația a-I-a: 1. Autoturism, marca BMV, tipul 390 L,
VC31, culoare - negru, an de fabricație 2006, număr de identiﬁcare
WBAVC31090VC60090, serie motor 91536360, număr de înmatriculare GR-04-UZY,
numărul cărții de identitate a vehiculului F-705815, deținut în baza Facturii nr.
09030374/27.02.2009, emisa de BRD Sogelease IFN S.A. la prețul de 8410,71 lei.
Prețul de pornire al licitației este de 27.150 lei, fără TVA. *) cota de taxă pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 0%/ neimpozabil în conformitate cu
prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările 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 în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada
emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 169-170 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 0246.278023.

COMUNICAT
Comunicat privind distribuirea dividendelor aferente
exerciţiului financiar 2014 de către CONPET S.A.
Urmare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor din data de 28 Aprilie 2015, Conpet S.A.
anunţă plata dividendelor aferente exerciţiului 2014
prin intermediul Depozitarului Central începând cu
data de 23.07.2015 către acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor la data de înregistrare
03.07.2015. (ex-date 02.07.2015). Valoarea brută a
dividendului este de 5,9409792 lei/acţiune. Impozitul
pe dividende va fi calculat şi reţinut de către Conpet
SA din dividendul brut şi plătit la bugetul statului în
conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile. Modalităţile şi termenele de plata a dividendelor sunt
următoarele: I. Prin Participanţi (Bănci Custode sau
Brokeri): Persoane fizice şi juridice/alte entităţi care
au cont deschis la un Participant (intermediar participant la sistemul de compensare-decontare şi
registru al Depozitarului Central): Pentru acţionarii
persoane fizice, juridice sau alte entităţi, care la Data
de înregistrare deţin acţiuni evidenţiate în Secţiunea
a II a Registrului Acţionarilor Conpet în contul
deschis la un Participant, dividendele vor fi plătite
automat prin virament bancar prin intermediul
Depozitarului Central în conturile Participanţilor la
Data Plăţii, dacă acţionarii respectivi nu şi-au
exprimat şi comunicat opţiunea de plata amânată
către Participant, iar Participantul nu a comunicat-o
Depozitarului Central în cadrul raportării de la Data
de înregistrare. Data plăţii amânate este aplicabilă
doar acţionarilor nerezidenţi care au un cont deschis
la Participant şi care optează pentru amânarea plăţii
la o dată ulterioară Datei Plăţii pentru a putea beneficia de prevederile mai favorabile ale Convenţiilor
de evitare a dublei impuneri. Acţionarii nerezidenţi
care au cont deschis la un Participant (Banca
Custode sau Broker), care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenţiei de evitare a dublei
impuneri încheiate între România şi ţara lor de rezidenţă (astfel cum sunt ele definite în legislaţia
statului membră al Uniunii Europene sau în unul
dintre statele AELS), în conformitate cu Legea nr.
571/2003 actualizată (şi a normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal),
trebuie să depună Certificatul de rezidenţă fiscală
pentru anul în care are loc plata dividendelor, în
termen de valabilitate, în original sau copie legalizată, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul, însoţit/a de traducere autorizată, precum şi detalii de
contact pentru eventuale clarificări asupra certificatelor de rezidenţă fiscală: • până la data de
10.07.2015, în cazul în care nu au optat pentru Plata
amânată a dividendelor, la sediul Conpet din Ploieşti,

str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, cod poştal
100559; • până cel târziu la data de 30.09.2015, în
cazul în care au optat pentru Plata amânată a dividendelor, la sediul Conpet din Ploieşti, str. Anul 1848,
nr. 1-3, jud. Prahova, cod poştal 100559; În cazul
acţionarilor nerezidenţi reprezentaţi printr-un Participant, Conpet va reţine impozitul pe dividende din
dividendul brut în cota standard în vigoare prevăzută de Codul Fiscal Român dacă: • nu au optat
pentru plata amânată şi nu au transmis Certificatul
de rezidenţă fiscală şi eventualele clarificări solicitate, până la data de 10.07.2015; • au optat pentru
plata amânată, dar nu au transmis cel târziu până la
data de 30.09.2015 certificatul de rezidenţă fiscală şi
eventualele clarificări solicitate. II. Plăti prin transfer
bancar (în conturi deschise la o banca din România)
pentru actionarii persoane fizice şi juridice nereprezentaţi de Participant în data de 23.07.2015. Începând cu data prezentului comunicat, acţionarii
persoane fizice şi juridice nereprezentaţi de Participant care doresc plata dividendelor prin transfer
bancar pot solicită şi transmite către Conpet S.A.
documentele necesare până la data de 10.07.2015.
După primirea şi verificarea documentaţiei de către
persoanele responsabile din Conpet, plata dividendelor se va efectua de către operatorul Depozitarul
Central prin transfer bancar în data de 23.07.2015,
astfel: 1. Acţionarii persoane fizice nereprezentaţi de
Participant, personal sau prin reprezentant legal sau
convenţional, vor trimite la Conpet SA până la data
de 10.07.2015 o solicitare scrisă pentru plata dividendelor prin virament în cont în care se va preciza
banca şi contul (cod IBAN) deschis pe numele acţionarului, însoţită de: - Copia actului de identitate
valabil în care să fie lizibil codul numeric personal –
certificată de titular “conform cu originalul”; - Copie
extras de cont sau un document eliberat de banca
prin care se confirmă existenţa contului pe numele
acţionarului, cu precizarea codului IBAN; - Copia
documentelor care atestă calitatea semnăturii cererii
de reprezentant legal sau convenţional, dacă este
cazul– certificată de titular “conform cu originalul”;
2. Acţionarii persoane juridice nereprezentaţi de
Participant, prin reprezentant legal sau convenţional,
vor trimite la Conpet SA până la data de 10.07.2015
o solicitare scrisă, semnată şi ştampilată, în care se
precizează banca şi contul (cod IBAN) deschis pe
numele acţionarului, însoţită de: - Copie certificat de
înmatriculare – certificată de titular “conform cu
originalul”; - Copie după documentul care atestă
calitatea de reprezentant legal al societăţii (certificat
constatator emis de registrul comerţului/entitatea
echivalentă - pentru entităţile de naţionalitate
străină) – certificată de titular “conform cu origi-

Covasna - tel 0267370337, cod fiscal 4404370. - Informatii generale privind obiectul concesiunii - concesionarea a unui teren de 74 mp situat pe lângă blocul nr. 1
str. Aleea Pieţei având categoria de folosinţă spaţiu
public al Oraşului Întorsura Buzăului. - Informati
privind documentatia de atribuire. Documentatia de
atribuire poate fi achizitionata de la biroul de Achiziti
publice din cadrul Primariei orasului Intorsura
Buzaului, str. Mihai Viteazu, nr. 173, jud Covasna. Data
limita de solicitare a clarificarilor este 08.07.2015 ora
16.00. Data limita de depunere a ofertelor este
15.07.2015 ora 11.00. Data limita de deschidere a ofertelor este 15.07.2015 ora 12.00 la sediul Primariei
orasului Intorsura Buzaului, str. Mihai Viteazu, nr. 173,
jud Covasna sala de sedinte.- Denumirea instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei - Solutionarea litigiilor
aparute in legatura cu atribuirea , incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului de concesiune, precum si a celor privind acordarea de
despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare. Actiunea in justitie se introduce la sectia
de contencios administrativ a tribunalui Covasna.

RO76UGBI0000802003293RON deschis la Garanti
Bank SA -Ag. Ploiești Mihai Viteazul până la orele 14
am din preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la
aceeași dată a Caietelor de sarcini și a Regulamentelor
de licitație pentru proprietățile imobiliare și stocul de
marfă, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru
proprietățile imobiliare și stocul de marfă prima ședință
de licitație a fost fixată în data de 02.07.2015, ora 10.00
iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data de 16.07.2015,
30.07.2015, 13.08.2015, 27.08.2015, ora 10.00. Toate
ședințele de licitații se vor desfășura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Ploiești, str. Elena Doamna
nr. 44A, jud. Prahova. Pentru relații suplimentare sunați
la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anunțul poate fi
vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro.

Debitorul SC DE FRINGHII CONSTRUCTII
TRANSPORTURI DANIEL SRL societate în faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL,
scoate la vânzare: 1.Proprietate imobiliară cotă parte de
50% din imobil constituit din teren în suprafață de 190
mp și construcție edificată pe acesta (P+M) cu suprafața
construită de 1/2 din 82,7 mp situată în Comuna
Maneciu, Sat Maneciu Ungureni (Valea Popii), Tarlaua
65, parcela F 1125, Județ Prahova. Prețul de pornire al
licitației este de 12.000 Euro exclusiv TVA. 2.Teren
extravilan în suprafață de 49.900 mp situat în Com.
Plopu, Tarlaua 45, Parcela 2252, Județ Prahova. Prețul
de pornire al licitației este de 89.800 Euro exclusiv TVA.
3.Teren extravilan în suprafață de 51.507 mp situat în
Com. Plopu, Tarlaua 47, Parcela 2355 și Ptf 2354/1,
Județ Prahova. Prețul de pornire al licitației este
de 72.000 Euro exclusiv TVA. 4.Stoc de marfă aflat în
proprietatea societății debitoare, valoarea de piață
evaluată 74.020 Euro exclusiv TVA, adică 327.497 Lei
exclusiv TVA. Prețul caietului de sarcini pentru imobilele af late în proprietatea SC DE FRINGHII
CONSTRUCȚII TRANSPORTURI DANIEL SRL
este de 1000 lei exclusiv TVA. Prețul de pornire al licitaților reprezintă 100 % din valoarea de piață exclusiv
TVA arătat în Raportul de evaluare. Participarea la
licitație este condiționată de: -consemnarea în contul nr.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Bacău. Serviciul Fiscal Municipal
Oneşti. Biroul colectare și executare silită. Nr. 105129/
17.06.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri
imobile. Serviciul Fiscal Municipal Onești în temeiul
art. 162 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, face cunoscut că în ziua
de 10 iulie 2015, ora 10,00 în localitatea Onești, str.
Poștei, nr. 5, vinde prin licitație publică următoarele:
Bunurile proprietatea debitorului SC Indumart SRL
cu sediul în localitatea Slănic Moldova, cod de identificare fiscală 10748808: - (primul termen) bunul imobil
teren arabil în suprafață de 4300 mp situat în extravilanul orașului Tg. Trotuș - Tg. Ocna, punct Zăvoi,
Județ Bacău, având nr. cadastral 461, prețul de
pornire al licitației este de 31212 lei (exclusiv TVA).
Vânzarea va avea loc în data de 10 iulie 2015, ora 10.00
la sediul Serviciului Fiscal Municipal Onești, str. Poștei
nr. 5. Ofertanții sunt obligați să depună până la data de
9 iulie 2015, taxa de participare reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, oferta de cumpărare
scrisă, precum și celelalte acte prevăzute de art. 162
alin. 7 din OG nr.92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală republicată cu modificările și completările
ulterioare. Raportul de evaluare se află la sediul vânzătorului. Informații suplimentare puteți obține la sediul
Serviciului Fiscal Municipal Onești, telefon
0234/320671, interior 223.

nalul”; - Copia documentelor care atestă calitatea
semnatarului cererii de reprezentant convenţional,
dacă este cazul– certificată de titular “conform cu
originalul”; - Copie act de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate, paşaport cu
CNP lizibil) – certificată de titular “conform cu
originalul”; - Copie extras de cont sau un document
eliberat de bancă (semnat şi ştampilat) prin care se
confirmă existenţa contului pe numele titularului persoană juridică, cu precizarea codului IBAN.
Documentele prezentate într-o limba străină vor fi
însoţite de traducerea legalizată în limba română, iar
dacă sunt emise de o autoritate străină acestea
trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz;
III. Plăţi în numerar începând cu data de 23.07.2015
până la data de 31.12.2015. Pentru acţionarii nereprezentaţi de un Participant, persoane fizice, care nu
solicită şi/sau nu transmit documentele necesare
pentru plata prin transfer bancar, plata dividendelor
se va putea face în numerar, prin punere la dispoziţie
de către Conpet a sumelor cuvenite, prin intermediul
Depozitarului Central, la unităţile CEC Bank SA din
intreaqa ţară. Agentul de plata va putea realiza plăti
în numerar în limita sumelor stabilite în legislaţia
aplicabilă (conform Legii nr. 70/2015, în vigoare
începând cu data de 8 mai 2015, sumele eliberate
către beneficiari sunt supuse plafonului zilnic de
10.000 lei/zi). Dividendele se pot ridica de către actionari personal sau prin reprezentant legal sau
convenţional astfel: - orice plată efectuată la ghişeu
va fi confirmată prin semnătură de persoană care
ridică efectiv Sumele de bani, pe chitanţa aferentă
plăţii respective; - în cazul acţionarilor nereprezentaţi de Participant, persoane fizice rezidenţe care se
prezintă personal la ghişeu, plata dividendelor se
face în baza actului de identitate având înscris codul
numeric personal (CNP). Dacă actul de identitate nu
are înscris CNP-ul, obligatoriu se va prezenta
extrasul de cont eliberat de Depozitarul Central SA
având înscris CNP-ul. - în cazul acţionarilor nereprezentaţi de Participant, persoane fizice nerezidente
care se vor prezenţa personal la ghişeu, plata sumelor
de bani se face în baza paşaportului. - în cazul acţionarilor nereprezentaţi de Participant, persoane fizice
având vârsta sub 14 ani plata dividendelor se face
prin tutore/părintele minorului, în baza următoarelor
documente: cerficatul de naştere al acţionarului care
trebuie să aibă înscris CNP-ul+1 fotocopie certificată
pentru conformitate cu originalul (fotocopia se
reţine), actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul dintre părinţi + 1 fotocopie
certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine) şi actul de identitate al tutorelui/
părintelui +1 fotocopie certificată pentru conformi-

tate cu originalul (fotocopia se reţine). - în cazul
acţionarilor nereprezentaţi de Participant persoane
fizice având instituită curatela, plata dividendelor se
face prin curatorul respectivei persoane, în baza
următoarelor documente: actul de identitate al acţionarului care trebuie să aibă înscris CNP-ul+1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul
(fotocopia se reţine), actul juridic ce instituie curatela
+ 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu
originalul (fotocopia se reţine) şi actul de identitate
al curatorului +1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine). - în cazul
acţionarilor persoane fizice nereprezentaţi de Participant care nu se prezintă personal la ghişeu, ci
mandatează în acest sens o altă persoană, plata
dividendelor se face prin Imputemicitul respectivei
persoane, în baza următoarelor documente: procura
specială autentificată la notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare a dividendelor eliberată cu nu
mai mult de 3 ani anteriori datei în care se efectuează plata, cu excepţia cazului în care împuternicirea
are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani şi
este valabilă la dată la care se efectuează plata + 1
fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine) şi actul de identitate al
împuternicitului + 1 fotocopie certificată pentru
conformitate cu originalul (fotocopia se reţine). documentele prezentate într-o limba străină vor fi
însoţite de traducerea legalizată în limba română, iar
dacă sunt emise de o autoritate străină acestea
trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz;
- Situaţii excepţionale Nu se va efectua plata
Sumelor de bani la ghişeu în următoarele cazuri:
-către acţionării nereprezentaţi de Participant al
căror C.N.P. din actele prezentate la ghişeu nu
concordă cu cel înscris în evidenţele Agentului de
plata şi primite de la Conpet S.A., aceştia urmând a
fi îndrumaţi către Conpet S.A.. -către moştenitorii
acţionarilor nereprezentaţi de Participant decedaţi
înscrişi în Fişier. Aceştia vor fi îndrumaţi către Depozitarul Central. După data de 31.12.2015, acţionării
persoane fizice care nu şi-au ridicat dividendele până
la data menţionată, vor putea solicită sumele la
Conpet SA. IV. Acţionari nerezidenţi care aleg metodele de plata de la capitolele II şi III (respectiv nu au
cont deschis la un Participant): Pentru plăţile realizate în Data Plăţii (23.07.2015) în cazul acţionarilor
nerezidenţi care nu au cont deschis la un Participant
şi care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile
ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate
între România şi ţara lor de rezidenţă (astfel cum
sunt ele definite în legislaţia statului membru al
Uniunii Europene sau în unul dintre statele AELS),
în conformitate cu Legea irr. 571/2003 actualizată (şi
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www.jurnalul.ro
CONPET S.A. Ploieşti, achiziţionează bunuri/servicii/
lucrări, confom Normelor procedurale interne de
achiziţii, aprobate prin Hotărârea Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor societăţii nr. 4 din 29.04.2014,
publicată în Monitorul Oficial al României, nr.
2823/20.05.2014, partea a IV-a. În perioada 19.06.25.06.2015 au fost postate pe site-ul CONPET următoarele achiziţii:
Invitaţiile/anunţurile de participare, însoţite de documentele care stau la baza întocmirii ofertelor, se
găsesc pe pagină proprie de internet (www.conpet.ro)
, la secţiunea Achiziţii publice. 1. Poliţe de asigurare
de răspundere profesională în agregat a directorului
general şi membrilor Consiliului de Administraţie. 2.
Servicii de inspecţie interioară a conductelor de transport ţiţei ø 12 3/4” la subtraversare Dunăre şi Borcea
şi 14” Poarta Albă-Calareti-Piteşti şi elaborare
rapoarte aferente inspecţiei. 3. Servicii de implementare a unei soluţii de Document Management şi portal
pentru lucru colaborativ. 4. Servicii de expertizare
tehnică a clădirilor CONPET S.A. 5. Servicii de verificare, revizie şi reparaţii a instalaţiilor de detecţie,
semnalizare şi avertizare incendiu şi gaze existente în
punctele de lucru aparţinând CONPET S.A. Ploieşti.
Director Departament Managementul Achiziţiilor şi
Investiţiilor Ing. Radu Albu. Şef Serviciu Achiziţii Jr.
Agripina Tircavu. Serviciu Achiziţii Exp Corina Iosif
Anunt licitatie cu strigare pentru vanzarea a 3 (trei)
vagoane tramvai si 2 (doua) remorci tramvai. S.C.
TURSIB S.A. Sibiu, cu sediul in localitatea Sibiu, Calea
Dumbravii, nr. 133-135, jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului Sibiu sub nr. J 32/1024/1998,
C.U.I. RO 789401, telefon 0269/426.100, fax
0269/210.771, email: office@tursib.ro, organizeaza in
data de 16.07.2015 orele 12:00 ., licitatie cu strigare
pentru vanzarea a 3 (trei) vagoane tramvai si 2 (doua)
remorci tramvai dupa cum urmeaza: lotul I: doua
vagoane tramvai CGTE 721 – Ce 4/4 (SB 0015), CGTE
724 – Ce 4/4 (SB 0016) si o remorca tramvai CGTE
306. lotul II: un vagon tramvai CGTE 727 – Ce 4/4 (SB
0026) si una remorca tramvai CGTE 315. Bunurile
scoase la licitatie pot fi vazute pe calea de rulare aflata
in localitatea Rasinari, la intrarea dinspre municipiul
Sibiu. Caietul de sarcini al licitatiei poate fi procurat,
contra cost, de la sediul S.C. TURSIB SA – Sibiu, in
zilele lucratoare, incepand cu data de 26.06.2015, intre
orele 08:00 – 14:00, pana cel tarziu in data de 15.07.2015
orele 14:00. Pretul Caietului de sarcini este de 50 lei, la
care se adauga TVA. Pentru participarea la procedura
este obligatorie achizitionarea Caietului de sarcini.
Garantia de participare la licitatie este in cuantum de
a normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal), nerezidentul va
depune Certificatul de rezidenţă fiscală pentru anul
în care are loc plata dividendelor, în termen de
valabilitate, în original sau copie legalizată, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul, însoţit/a de
traducere autorizată, precum şi detalii de contact
pentru eventuale clarificări asupra certificatelor de
rezidenţă fiscală, la sediul Conpet str. Anul 1848, nr.
1-3, Ploieşti, jud. Prahova, cod poştal 100559, până
în data de 10.07.2015. În cazul în care acţionarul nu
prezintă certificatul de rezidenţă fiscală, impozitul
reţinut se va calcula prin aplicarea cotei aplicabile
acţionarilor rezidenţi. După data de 10.07.2015 şi
până la data de 30.09.2015, acţionarii nerezidenţi
care nu au cont deschis la un Participant şi care
doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale
Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate
între România şi ţara lor de rezidenţă, însă nu au
solicitat plata dividendelor până la Data Plăţii, pot
depune certificatele de rezidenţă fiscală la sediul
Conpet din str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploieşti, jud.
Prahova, cod poştal 100559, urmând să li se calculeze sumele de plata. Acţionarii vor urma apoi
procedurile menţionate mai sus la capitolele II şi III.
Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor vor fi
suportate de către acţionari. Solicitările de virare a
dividendelor în cont bancar se vor transmite la
adresa: Conpet SA, str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploieşti,
jud. Prahova, cod poştal 100559, fax 0244402381, fie
vor fi depuse la sediul Conpet, fie vor fi transmise
prin e-mail la adresa simona.smeu@conpet.ro. Toate
solicitările de mai sus vor conţine inclusiv e-mailul
şi numărul de telefon la care pot fi contactaţi actionarii sau intermediarii /reprezentanţii acestora,
după caz, în eventualitatea unor clarificări. Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoţite
de traducerea legalizată în limba română, iar dacă
sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să
fie apostilate sau supralegalizate, după caz. În cazul
acţionarilor decedaţi, dividendele urmează a se plăti
la solicitarea succesorilor prin transfer bancar sau în
numerar, numai după ce, în prealabil, moştenitorii
au solicitat Depozitarului Central SA şi s-a efectuat
înregistrarea transferului acţiunilor către succesor(i)
că efect al succesiunii. Alte detalii privind procesul
de distribuire a dividendelor acordate de Societate
către acţionării săi, pot fi obţinute de pe site-ul www.
depozitarulcentral.ro/ Dividende plătite prin intermediul Depozitarului Central/ Conpet S.A., de pe
site-ul www.conpet.ro/ Acţionariat/ Dividende şi de
la Serviciul Financiar al Conpet SA, telefon:
0244.401.360, interior 2545, e-mail simona.smeu@
conpet.ro. Director General, Liviu Ilasi.

4.950 lei pentru lotul I si respectiv 2.520 lei pentru lotul
II. Licitatia cu strigare va avea loc in data de 16.07.2015,
orele 12:00. Pretul de pornire al licitatiei este: lotul I –
33.000 lei, fara TVA. lotul II – 16.800 lei, fara TVA.
Ofertantii vor depune dosarul care va contine toate
documentele solicitate in Caietul de sarcini, in perioada
09.07.2015-15.07.2015, intre orele 08:00 - 14:00. Informatii suplimentare pot fi obtinute la nr. de telefon
0728/288.793 - cons. jur. Adela Tudor
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Bacău. Nr. 288567/ 17.06.2015.
Anunțul privind vânzarea, pentru bunuri imobile. În
temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Bacău face cunoscut că
în ziua de 09, luna iulie, anul 2015, orele 12.00 în localitatea Bacău, str. Dumbrava Roșie nr. 1 - 3, camera nr. 23
se va vinde prin licitație (termen III) următorul bun
imobil, proprietate a debitorulul SC “Betaplus” SRL, cu
domiciliul fiscal în localitatea Bacău, strada 9 Mai, nr.
28, bl. 28, sc. B, ap. 8, cod de identificare fiscală
18810620: - teren arabil intravilan în suprafață de 160
mp, situat în Bacău, str. Rozelor, nr. 3 bis, jud. Bacău,
preț de evaluare/ de pornire al licitației 2655 lei (exclusiv
TVA) redus 50%. Bunurile imobile mai sus menționate
sunt grevate de următoarele: Creditori: Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Bacău, strada Dumbrava
Roșie nr. 1 – 3. Sarcini: proces - verbal de sechestru
asiguratoriu nr. 122900/ 28.08.2013 - încheiere O.C.P.I
Bacău nr. 38991/ 29.08.2013. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor
sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare
sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare, respectiv 08.07.2015, orele
16.30, oferte de cumpărare: în cazul vânzării la licitație,
dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din
prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei
care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice
de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare
tradus în limba română: pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de
creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și
la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările și completările, ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările și completările ulte-

rioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită,
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru
sau la numărul de telefon 0234/51.00.03, interior 256.

PIERDERI
SC Mimar Pris SRL având CUI:19028819 şi
J06/650/2006 cu sediul în Bistriţa, Str.B-dul.Independenţei, nr.52, sc.A, ap.13, declar pierdut Certificat
Constatator. Îl declar nul.
Legitimaţie de student pierdută. Camila Ana Maria
Felicia. 0765.029.024.
Pierdut autorizaţie de transport Turcia Terţă, seria
432780, cod BUL-7265/05.02.2015, în zona Apărătorii
Patriei. Telefon: 0742.849.891.
Pierdut contract de închiriere nr. 15338/06.07.1982, în
calitate de chiriaș- Rancescu Margareta, încheiat cu
Primăria Municipiului București- S.C. Rom Vial S.A. Îl
declar nul.
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S.C. L.O.G. Partner S.R.L., C.U.I. RO13455373, declar
pierdut contract de împrumut de folosință (comodat)
din 01.06.2011 în original.
Declar pierdut act de concesiune nr. 1020 din 1992, loc
935, emis de Parohia Băneasa, Mun. București, sector 1,
pe numele Bunea Elena. Îl declar nul.
Declar pierdut act concesiune nr. 1021 din 1992, loc 937,
emis de Parohia Băneasa Mun. București, sector 1, pe
numele Dinu Constanța. Îl declar nul.
Declar pierdut contract de schimb între Mănăstirea
Ortodoxă de Stil Vechi „Adormirea Maicii Domnului” și
Cotoarbă Lazăr, cu nr. 3996, încheiat pe 19.12.2001. Îl
declar nul.
Se declară pierdut certificatul constatator emis de
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti în temeiul Legii Nr.359/2004 pentru sediul
secundar al IFN Extra Finance SA, CUI 25088971,
J40/1701/2009 aflat în Blvd. Republicii, Nr.80, Piteşti,
Argeş. Se declară nul.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Orășenesc Topoloveni. 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 Lilles G Investments SRL –
Căteasca, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: teren intravilan,
tarla 107, parcela 611, Carte funciară 80660, nr. cad. 410/41, în suprafață de 457
mp, situat în com. Rătești, sat Furduești, jud. Argeș, 7.672 lei; teren intravilan, tarla
107, parcela 611, Carte funciară 80658, nr. cad. 410/43, în suprafață de 457 mp,
situat în com. Rătești, sat Furduești, jud. Argeș, 7.672 lei; teren intravilan, tarla
103, parcela 604, 605, Carte funciară 80656, nr. cad. 699/89, în suprafață de 500
mp, situat în com. Rătești, sat Furduești, jud. Argeș, 10.788 lei; teren intravilan,
tarla 103, parcela 604, 605, Carte funciară 80655, nr. cad. 699/90, în suprafață de
500 mp, situat în com. Rătești, sat Furduești, jud. Arges, 10.788 lei. Prețurile
menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind
prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea
de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare
(10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO23TREZ0515067XXX000513, deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au
obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 29.07.15, ora 14:00. Licitația
va avea loc în data de 30.07.15, ora 12:00:00, la Sediul S.F.O. Topoloveni, Calea
București nr. 107.A, judetul Arges. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți
cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la sediul S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr. 107.A,
județul Argeș.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeana a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea de bunuri mobile/
licitația a-VI-a. Anul 2015, luna Iulie, ziua 20, ora 12.00. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 20, luna Iulie, anul
2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-VI-a), următoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului SC Total Cip Construct SRL, cu domiciliul ﬁscal în com. Ulmi, sat Ghionea, nr. 18, județul Giurgiu, cod
de identiﬁcare ﬁscală RO 27399770. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturi reale și sarcini care grevează
bunurile mobile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației , exclusiv TVA, Cota TVA (24%): 1) Autotractor Volvo nr. înmatriculare GR-30-CYP, nr. identiﬁcare - YV2J4DAA4YA511942, nr. omologare - LBVV121111T05Y3, an fabricație - 2000, stare
tehnică - este în stare de funcționare, starea de întreținere: satisfăcătoare, 24.700 lei, 5.928 lei; 3) Autoutilitară Autotractor
Mercedes Benz Actros 1840 GR-35-CIP, nr. de identiﬁcare WDB9540321K368775 – nr. de omologare – BJME131511B48R2, anul
fabricației - 1998, stare tehnică – este în stare de funcționare, exploatare mare (~58.300 km/an), stare generală de întreținere –
satisfăcătoare, 23.250 lei, 5.580 lei; 4) Autotractor Daf - nr. înmatriculare GR-36-CIP, nr. identiﬁcare - XLRTE47XS0E639913, nr.
omologare - LBDF141212I37R3, an fabricație - 2004, starea tehnică - este în stare de funcționare, starea de întreținere:
satisfăcătoare, 21.900 lei, 5.256 lei. Total: 69.850 lei, 16.764 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 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 sau a constituirii garanției sub
forma scrisorii de garanție bancară, 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, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu
mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării
contului indicat până la data ținerii licitației cu suma reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - 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. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul
ﬁscal competent pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a ﬁ vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos.
București nr. 12, județul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 162,
alin. (7) din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegraﬁce, transmise prin
telex sau telefax. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justiﬁce calitatea prin procură
specială autentică. 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
0246.216705, int. 312, persoană de contact: Obreascu Elena.

