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OFERTE SERVICIU

UM 02462 Piteşti, din Minis-
terul Apărării Naţionale, orga-
nizează concursul pentru 
ocuparea postului vacant de 
personal civil contractual, 
Contabil gradul I/studii medii, 
cu o vechime în specialitatea 
studiilor de 3 ani şi 6 luni, 
astfel: -04.04.2016, ora 12.00- 
proba scrisă; -08.04.2016, 0ra 
1 2 . 0 0 -  p r o b a  p r a c t i c ă ; 
-14.04.2016, ora 12.00- inter-
viul. Data limită de depunere a 
dosarelor- 25.03.2016, ora 
16.00. Depunerea dosarelor şi 
organizarea concursului se vor 
face la sediul UM 02462 Piteşti, 
strada Craiovei nr.150, judeţ 
Argeş, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secre-
t a r i a t u l u i ,  l a  t e l e f o n : 
0248.251.119, int. 122.

l Unitatea Administrativ Terito-
rială comuna Săcălaz, judeţul 
Timiş, organizează concurs, în data 
de 11.04.2016, ora 10,00 proba 
scrisă şi în data de 12.04.2016, ora 
10 interviul şi proba practică, 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante:  -  inspector de 
specialitate gradul I cu studii supe-
rioare, pe perioadă determinată la 
Serviciul Centrul de Incubare a 
Afacerilor şi  Implementare 
Proiecte Europene al Unităţii 
Administrativ-Teritorială Săcălaz; 
-   muncitor calificat II cu studii 
medii, pe perioadă nedeterminată 
la Serviciul Public de Gospodărire 
Comunală al Unităţii Administra-
tiv-Teritorială  Săcălaz.  Relaţii la 
tel: 0256 367491.

l Municipiul Sighetu Marmaţiei, 
cu sediul în Sighetu Marmaţiei, str. 
Bogdan Vodă, nr.14, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante, din cadrul apara-
tului de specialitate al primarului. 
Data desfăşurării concursului: 
-proba scrisă în data de 12.04.2016, 
ora 10.00. Condiţii de participare: 
Generale: prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 (r2). Specifice: -1 
post de inspector, clasa I, grad 
profesional asistent la comparti-
mentul buget finanţe; -studii 
universitare economice de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -vechimea în speciali-
tatea studiilor, potrivit art.57 din 
Legea nr. 188/1999 (r2) -1 an. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituţiei cam. 6 în termen 
de maximum 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a. 
Relaţii suplimentare la nr. de 
telefon: 0262.311.001, int.138.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov, 
cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str. 
Ruginoasa nr.4, scoate la concurs, 
în data de 24.03.2016, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agenţiei 
următorul post temporar vacant: 
inspector, grad profesional prin-
cipal – Compartiment Execuţie 
Bugetară, Financiar, Contabilitate 
şi Administrare Fond Garantare 
pentru Plata Creanţelor Salariale. 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 

publice de execuţie temporar 
vacante:Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 5 
ani;Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, Internet 
– nivel mediu;Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Înscrierile se fac în 
termen de 8 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Ilfov.

Agenţ ia  Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Mara-
mureş, cu sediul în Baia Mare, Str. 
Hortensiei nr.1A, scoate la concurs, 
în data de 24.03.2016, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agenţiei 
următoarele posturi temporar 
vacante: 1.consilier, grad profesi-
onal superior– Centrul de Formare 
Profesională. 2.inspector, grad 
profesional superior– Centrul de 
Formare Profesională. Condiţii 
specifice de participare la concur-
surile pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie temporar 
vacante: Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Power Point, Internet – 
nivel mediu; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Înscrierile se fac în 
termen de 8 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Maramureş.

l Primăria oraşului Băile Hercu-
lane, cu sediul în localitatea Băile 
Herculane, str.M.Eminescu, nr.10, 
judeţul Caraş Severin, organizează 
în baza HG nr. 286/2011 concurs 
pentru ocuparea unor funcţii 
contractual vacante de: -Muncitor 
calificat I (specialitate electrician) 
în cadrul Compartimentului 
postimplementare proiect Centrală 
Fotovoltaică -1 post. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii medii/liceale; 
-specialitate electrician; -condiţiile 
minime de vechime în specialitatea 
studiilor necesare participării la 
concursul de recrutare -minim 2 
ani. -Muncitor necalificat -4 
posturi. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii gimnaziale/medii. Potrivit 
art.9 alin.2 al Contractului de 
finantare nr.46/RES/10.06.2013 
pentru postul de muncitor calificat 
I (electrician) candidaţii trebuie să 
fie bărbaţi, iar pentru posturile de 
muncitori necalificaţi candidaţii 
trebuie să fie femei. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 30.03.2016, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
05.04.2016, ora 10.00. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de: 
22.03.2016, ora 15.00, la sediu 
Primăriei oraşului Băile Hercu-
lane. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei oraşului Băile Hercu-
lane, Comp.Resurse Umane 
-telefon: 0255.560.439.

l Primăria comunei Victoria, 
județul Iaşi, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției publice 
de execuție vacante de inspector, 

gradul profesional debutant, din 
cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Victoria,  
județul Iaşi.  Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune în termen 
de 20 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, la 
sediul Primăriei comunei Victoria, 
județul Iaşi. Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile prevăzute 
de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată (r2), cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.49 alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008. Candi-
dații trebuie să aibă studii universi-
tare absolvite cu diplomă de licenţă 
în domeniul asistenței sociale. 
Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei comunei Victoria în data 
de 12.04.2016  (proba scrisă) ora  
08,00,iar interviul, va avea loc, de 
regulă ,  în t r-un  termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise.

l Primăria oraşului Popeşti Leor-
deni ,  Judeţul  I lfov anunţă 
Primăria oraşului Popeşti Leor-
deni, cu sediul in oraşul Popeşti 
Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, 
judeţul Ilfov organizează concurs 
de recrutare, pentru ocuparea 
funcţiei publice de conducere 
vacante de director executiv I din 
cadrul Direcţiei Taxe şi Impozite. 
Probele stabilite sunt: proba scrisa 
si interviul. Proba scrisa se va 
organiza in data de 11.04.2016, 
ora-10.00, iar interviul in data de 
13.04.2016, ora-10.00. Ambele 
probe se vor susţine la sediul 
Primăriei oraşului Popeşti-Leor-
deni din Piaţa Sf.Maria, nr.1, jud.
Ilfov. Cerinţele posturilor scoase 
la concurs sunt următoarele: 
Condiţii generale:-candidaţii 
trebuie sa îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul func-
ţionarilor publici, republicata, cu 
modificările si completările ulteri-
oare. Condiţii specifice: -candi-
daţii trebuie sa fi absolvit studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite 
cu diploma de licenţă sau echiva-
lenta in domeniul economic, 
-absolvent de master sau studii 
postuniversitare în domeniul 
economic sau administraţiei 
publice locale; -vechimea in speci-
alitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice de director 
executiv I -minim 3 ani, -cunoş-
tinţe operare calculator: nivel 
bază; Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 20 
de zile de la data publicării anun-
ţului in Monitorul Oficial al 
României, partea a-III-a, la sediul 
instituţiei si trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.49 din HGR 
nr.611/2008, pentru aprobarea 
normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei funcţiona-

rilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia şi relaţii suplimentare la 
sediul instituţiei.
l Primăria oraşului Popeşti Leor-
deni,  Judeţul  I lfov anunţă 
Primăria oraşului Popeşti Leor-
deni, cu sediul în oraşul Popeşti 
Leordeni, Piaţa Sf.Maria, nr.1, 
judeţul Ilfov organizează concurs 
de recrutare, pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie 
vacante din cadrul Direcţiei Poliţie 
Locală, Serviciul Inspecţie după 
cum urmează: -1 post poliţist local, 
clasa I, grad profesional debutant, 
-2 posturi poliţist local, clasa III, 
grad profesional asistent, Probele 
stabilite sunt: proba scrisa si inter-
viul. Proba scrisa se va organiza in 
data de 12.04.2016, ora-10.00, iar 
interviul in data de 14.04.2016, 
ora-10.00. Ambele probe se vor 
susţine la sediul Primăriei oraşului 
Popeşti-Leordeni din Piaţa 
Sf.Maria, nr.1, jud.Ilfov. Cerinţele 
postului scos la concurs sunt urmă-
toarele: Condiţii generale:-candi-
daţii trebuie sa îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicata, 
cu modificările si completările 
ulterioare. Condiţii specifice 
pentru postul de poliţist local, clasa 
I, grad profesional debutant: 
-candidaţii trebuie sa fi absolvit 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diploma, respectiv studii 
superioare de lunga durata absol-
vite cu diploma de licenţă sau 
echivalentă; -vechimea in speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de poliţist local, 
clasa I, grad profesional debutant 
-0 ani, -cunoştinţe operare calcula-
tor:-nivel bază; Condiţii specifice 
pentru postul de poliţist local, clasa 
III, grad profesional asistent: 
-candidaţii trebuie sa fi absolvit 
studii medii absolvite cu diploma 
de bacalaureat; -vechimea in speci-
alitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice de poliţist 
local, clasa III, grad profesional 
asistent -6 luni, -cunoştinţe operare 
calculator: nivel bază; Dosarele de 
înscriere la concurs se depun in 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului in Monitorul 
Oficial al României, partea a-III-a, 
la sediul instituţiei si trebuie sa 
conţină in mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49 din 
HGR nr.611/2008, pentru apro-
barea normelor privind organi-
zarea si dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modifică-
rile si completările ulterioare. 
Bibliografia si relaţii suplimentare 
la sediul instituţiei.
 
l Primăria Comunei Vîrtop 
anunță concurs de recrutare 
pentru ocuparea urmatoarelor 
funcții publice vacante de execuție 
de: -Inspector, studii superioare, 
clasa I, gradul profesional Debu-
tant, Compartiment Agricol; 
-Inspector, studii superioare, clasa 
I, gradul profesional Debutant, 
Compart iment   Financiar- 

contabil. Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile prevăzute 
de art.54 din Legea nr. 188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice necesare învederea parti-
cipării la concurs: -Studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiințelor agricole sau 
în domeniul ştiințelor economice; 
-Cunoştinţe de operare pe calcu-
lator. Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei comunei Vîrtop, 
localitatea Vîrtop, str. Principală, 
nr. 374, județul Dolj, conform 
calendarului următor: Comparti-
ment agricol:  Proba scrisă: 
11.04.2016, ora 09.00; Proba 
interviu: 13.04.2016, ora 10.00; 
Compartiment Financiar-Contabil: 
Proba scrisă: 11.04.2016, ora 14.00; 
Proba interviu: 13.04.2016, ora 
13.00. Detalii privind condițiile 
specifice şi bibliografia de concurs 
sunt afişate la sediul şi pe site-ul 
instituției. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conțină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute 
de art.49, alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008 şi se vor 
depune în termen de 20 de zile de 
la publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul Primăriei comunei 
Vîrtop şi la telefonul 0251/363.508.

l Spitalul Municipal Motru, cu 
sediul în localitatea Motru, str.
Carol Davilla, nr.4, judeţul Gorj, 
o r g a n i z e a z ă  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: -asistent 
medical principal: 1 post (PL/
SSD/S) -Cabinet pediatrie (1/2 
normă) şi Cab.ortopedie-traumato-
logie (1/2 normă) din Ambulatoriu 
integrat. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
04.04.2016, ora 9.00; -Proba prac-
tică în data de 07.04.2016, ora 9.00; 
-Interviul în data de 12.04.2016, 
ora 9.00. Condiţii generale de 
participare: a)are cetățenia 
română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparținând Spațiului 
Economic European şi domiciliul 
în România; b)cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; d)are capacitate deplină 
de exercițiu; e)are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinței medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; f)înde-
plineşte condițiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor postului 
scos la concurs; g)nu a fost 
condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împie-

dică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârşite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs şi 
a ocupării funcției contractuale 
sunt: -diplomă de absolvire a şcolii 
sanitare postliceale, diplomă de 
absolvire a învăţământului supe-
rior de 3 ani în specialitate sau 
diplomă de licenţă în specialitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de: -10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Spitalului Mun.Motru din str.Carol 
Davilla, nr.4, jud.Gorj. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalul 
Mun.Motru, persoană de contact: 
jr.Cruceru Sidonia, telefon: 
0253.410.003, fax: 0253.410.078, 
E-mail: spitalmotru@yahoo.com.

l Spitalul Municipal Motru, cu 
sediul în localitatea Motru, str.
Carol Davilla, nr.4, judeţul Gorj, 
o r g a n i z e a z ă  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: Îngrijitor 
curăţenie: 1 post (10 clase) -Secţia 
Chirurgie generală. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 04.04.2016, ora 9.00; 
-Proba practică în data de 
07.04.2016, ora 9.00; -Interviul în 
data de 12.04.2016, ora 9.00. 
Condiţii generale de participare: a)
are cetățenia română, cetățenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European şi 
domiciliul în România; b)cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; c)are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d)are capacitate 
deplină de exercițiu; e)are o stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unitățile sanitare abilitate; 
f)îndeplineşte condițiile de studii 
şi, după caz, de vechime sau alte 
condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; g)nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârşite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs şi 
a ocupării funcției contractuale 
sunt: -diplomă de absolvire a 10 
clase. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de: -10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Spitalului Mun.Motru din str.Carol 
Davilla, nr.4, jud.Gorj. Relaţii 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Nr. DGR 4811/09.03.2016. Invitație de participare. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești, invită practicienii în insolvență înscriși 
pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională 
de Administrare Fiscală pentru zona a VII-a să depună, până cel 
târziu la data de 22.03.2016, ora 12.00, oferta în vederea 
desemnării unui practician în insolvență în dosarul de insolvență 
nr. 205/98/2016 privind pe debitoarea SC Agrofam Prod SRL, aflat 
pe rolul Tribunalului Ialomița, întocmită conform prevederilor art. 
16 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 1451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a 
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de 
Administrare Fiscală.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Nr. JRD /7885/09.03.2016. Invitație de participare. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești, invită practicienii în insolvență înscriși 
pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională 
de Administrare Fiscală pentru zona a VII-a să depună, până cel 
târziu la data de 22.03.2016, ora 12.00, ofertă în vederea 
desemnării unui practician în insolvență în dosarul de insolvență 
nr. 1655/122/2015 privind pe debitoarea SC Lucas Colect 
Company SRL, aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu, întocmită 
conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 privind 
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de 
către Agenția Națională de Administrare Fiscală.
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suplimentare la sediul: Spitalul 
Mun.Motru, persoană de contact: 
jr.Cruceru Sidonia, telefon: 
0253.410.003, fax: 0253.410.078, 
E-mail: spitalmotru@yahoo.com

l Spitalul Municipal Motru, cu 
sediul în localitatea Motru, str.
Carol Davilla, nr.4, judeţul Gorj, 
o r g a n i z e a z ă  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: portar: 1 
post (şcoală generală +curs de 
atestare profesională) -personal de 
deservire -Birou Administrativ. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 04.04.2016, 
ora 9.00; -Interviul în data de 
07.04.2016, ora 9.00. Condiţii gene-
rale de participare: a)are cetățenia 
română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparținând Spațiului 
Economic European şi domiciliul 
în România; b)cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; d)are capacitate deplină 
de exercițiu; e)are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinței medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; f)înde-
plineşte condițiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor postului 
scos la concurs; g)nu a fost 
condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârşite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs şi 
a ocupării funcției contractuale 
sunt: -diplomă de absolvire a şcolii 
generale; -curs de atestare profesi-
onală şi certificat de calificare 
profesională pentru exercitarea 
profesiei de agent de pază. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de: -10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului 
Mun.Motru din str.Carol Davilla, 
nr.4, jud.Gorj. Relaţii suplimentare 
la sediul: Spitalul Mun.Motru, 
persoană de contact: jr. Cruceru 
Sidonia, telefon: 0253.410.003, fax: 
0253.410.078, E-mail: cruceru-
sidonia@yahoo.com.

CITAȚII  
l Imbri Iacob este citat în data de 
28.03.2016 la Tribunalul Caraş-Se-
verin în Dosar nr.1131/273/2015 în 
proces cu SC Aquacaraş SA.

l Mateiaş Sultanica este citată în 
data de 28.03.2016 la Tribunalul 
C a r a ş - S e v e r i n  î n  D o s a r 
nr.837/273/2015 în proces cu SC 
Aquacaraş SA.

l Pârâtul Semiş Constantin este 
citat la Judecătoria Dorohoi, la 
data de 7.04.2016, pentru ,,divorţ”.

l Pleşca Gheorghe, pârât în dosar 
nr. 14482/193/2015, este citat pe 
data de 06.04.2016 la Judecătoria 
Botoşani, dosar de divorţ, recla-
manta Pleşca Dorica, ora 8.30.

l Cei interesați a face parte la 
dobândirea dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune a petenților 
Baiu Bucur jr. şi Baiu Silvia, 
asupra imobilului înscris în CF 

100579 Zărneşti, nr. top 7754/1 (CF 
vechi 861 Zărneşti), sunt invitați la 
Judecători Zărneşti, în data de 
25.05.2016, la ora 9.00, dosar nr. 
1099/338/2015.

l Ilaş Cristina şi Ilaş Iulian, în 
calitate de reclamanţi anunţă 
deschiderea procedurii de decla-
rare a morţii numitului Ilaş Aurel, 
CNP 1590206070010, Certificat 
naştere seria NT, nr. 910466, Stău-
ceni, data naşterii: 06.02.1959, 
Stăuceni, fiul lui Ilaş Teofil şi Ilaş 
Teodora, Adresă: str. George 
Enescu, nr. 24, bl. 24, sc. D, ap. 8, 
Botoşani, în dosarul Judecătoriei 
Botoşani, nr. 1755/193/2016. 
Invităm ca orice persoană care are 
cunoştinţă despre defunct să 
comunice datele pe adresa Judecă-
toriei Botoşani, str. B-dul Mihai 
Eminescu, nr. 38. Dosarul a fost 
înregistrat la 18.02.2016 şi este în 
procedură prealabilă.

l Domnul Pirvu Stefan cu domi-
ciliu cunoscut in Buzau, str.Piersi-
cului, nr.22, este citat in calitate de 
parat pentru termenul de judecata  
din 15.03.2016, orele 9.00, la Cc21, 
in cauza civila ce formeaza 
obiectul dosarului 16508/200/2015, 
aflat in curs de solutionare pe rolul 
Judecatoriei Buzau. Citarea prin 
publicitate a fost incuviintata de 
instanta investita in art.167 cod 
proc.civ. prin incheierea de sedinta 
din 16.02.2016.

l Iobi Ioan, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Braşov, str. Regina 
Maria, Nr. 18 (actuala str. Nicolae 
Bălcescu, Nr. 16), este chemat să se 
prezinte la Judecătoria Braşov, cu 
sediul în Braşov, B-dul 15 Noiem-
brie, nr. 45, în data de 06.04.2016, 
ora 09.00, sala J2, în calitate de 
p â r â t ,  î n  d o s a r  c i v i l  n r. 
16873/197/2012, în contradictoriu 
cu Anton Maria, pentru fond 
partaj judiciar.

l Se citează Avram Emil şi Avram 
Dorina, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Petroşani, str.Viito-
rului, bl.4, ap. 15, sau str.Rusu 
nr.35 - casă de vacanță, județul 
H u n e d o a r a ,  î n  d o s a r 
6251/278/2013, la Judecătoria 
Petroşani în data de 16.03.2016.

l Feraru Mihaela este citata sa se 
prezinte la sediul-Societatii Profe-
sionale notariale Miu&Molcutdin 
Bucuresti, calea Floreasca nr.33 
ap.4-parter, pe data de:15.03.2016 
ora:15.00 in vederea dezbaterii 
succesiunii defunctei-Moraru 
Elisabeta decedata la:30.09.2006 cu 
ultimul domiciliu in Aleea Ciceu 
nr.11 bl. E14, S4_Bucuresti.

l Ursu Anton cu domiciliul în 
Reşița, str. Rândunica, nr.11, 
județul Caraş-Severin, este chemat 
la Judecătoria Reşița Secția Civil-
Penal, în data de 25.03.2016 în 
calitate de pârât în dosarul nr. 
7286/290/2014 în proces cu Consi-
liul Local Reşița Serviciul Public 
„Direcția Impozite şi Taxe” în 
calitate de reclamant pentru Fond 
-înlocuire amenda cu muncă în 
folosul comunității.

DIVERSE  
l S.C. OMV Petrom S.A. titular al 
proiectului: ,,optimizarea instalaţi-
ilor de producţie de suprafaţă Parc 
4 Cărbuneşti (SPFO 0725) - înlo-
cuire conductă ţiţei L= 400 M, 
construire cămin interconectare 
conducte, relocare conducte şi 
echipamente tehnologice şi elec-
trice, drum acces în perimetrul 
Parc 4, imprejmuire şi organizare 
de şantier, anunta publicul inte-

resat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către APM 
Prahova, că nu este necesară 
evaluarea impactului asupra 
mediului şi evaluarea adecvată, 
pentru proiectul propus a fi 
amplasat în comuna Cărbuneşti, 
judeţul Prahova. Proiectul deciziei 
de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Prahova, Str. Gh. Gr. 
Cantacuzino nr. 306, municipiul 
Ploieşti, judeţul Prahova, în zilele 
luni-joi, între orele 8.00-15.00 şi 
vineri 8.00-13.00, precum şi la 
următoarea adresă de internet: 
www.apmph.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, 
până în data de 15.03.2016.

l Dosar 22894/245/2014- Sentinţa 
civilă nr. 16038/19.12.2014 – hotă-
răşte: Admite excepţia prescripţiei 
dreptului la acţiune pentru debit şi 
penalităţi restante mai vechi de 3 
ani. Admite în parte cererea de 
chemare în judecată formulată de 
rec lamanta  E .ON Energ ie 
România SA, cu sediul ales în Iaşi, 
str. Stihi, bl.Stihi, jud. Iaşi, în 
contradictoriu cu pârâta Balteanu 
Viorica, cu ultim domiciliu 
cunoscut în Iaşi, str. Decebal, nr.l, 
cămin, ap.3, jud. Iaşi, citată şi prin 
publicitate şi reprezentată de 
curator special Gheorghiţă Dana . 
Obligă pârâta să achite recla-
mantei suma de 7185,43 lei, repre-
zentând c/v preţ a 13 (treisprezece) 
facturi fiscale emise în perioada 
30.06.2011-12.03.2013 şi suma de 
1662,72 lei, reprezentând c/v pena-
lităţi de întârziere aferente. 
Respinge cererea de obligare a 
pârâtei la plata diferenţei de sumă 
pretinsă cu titlu de debit şi penali-
tăţi, pentru care s-a prescris 
dreptul la acţiune. Obligă pârâta la 
plata către reclamantă a sumei 
totale de 280,00 lei cu titlu de chel-
tuieli de judecată, din care suma de 
180,00 lei reprezintă c/v parţială 
taxă de timbru iar suma de 100,00 
lei reprezintă c/v onorariu achitat 
curatorului special. Executorie. Cu 
drept de apel în 30 zile de la comu-
nicare la Tribunalul Iaşi (se depune 
la Judecătoria Iaşi) . Dată în 
Camera de Consiliu. Pronunţată în 
şedinţă publică azi, 19.12.2014. 
Red.pr.C.C. 4ex./20.03.2015.

l Dosar 5401/245/2015- Sentinţa 
civilă nr. 306/10.06.2015 – dipune: 
Admite cererea de valoare redusă 
formulata de reclamanta E.ON 
Energie România SA (înregistrată la 
ORC sub nr. J26/1194/2007, CUI 
RO22043010), cu sediul ales în laşi, 
str. Stihi, bloc Stihi, jud. laşi, în 
contradictoriu cu pârâtul Tănase 
Ioan (CNP 1680806221197), cu 
domiciliul ultimul domiciliu 
cunoscut în laşi, Dealul Bucium, 
nr.10, cod poştal 700272, jud. laşi, 
citat şi la curator special Rudnic 
Dragoş, cu sediul în laşi, b-dul. Inde-
pendenţei, nr.23, bl. B1-5, et.2, ap.2, 
jud. laşi. Obligă pârâtul sa plătească 
reclamantei suma de 746,62 lei 
reprezentând contravaloare facturi 
neachitate, suma de 128,95 lei repre-
zentând penalităţi de întârziere 
calculate până la 26.01.2015. Obligă 
pârâtul sa plătească reclamantei 
suma de 237 lei cheltuieli de jude-
cată. Executorie. Cu apel în 30 de 
zile de la comunicare, ce se va 
depune la Judecătoria laşi. Pronun-
ţată în şedinţă publică, azi, 
10.06.2015. Reh./Thred. D.M.F./
A.M.B./5ex/29.06.2015

l Dosar 22893/245/2014 - Sentinţa 
civilă nr. 4122/23.03.2015 – hotă-

răşte: Admite cererea formulată de 
rec lamanta  E .ON Energ ie 
R o m â n i a  S A ,  a v â n d  C U I 
RO22043010 şi nr. de înmatricu-
lare ORC J26/1194/2007, cu sediul 
ales în Iaşi, str.Stihi, bl.Stihi, jud.
Iaşi, în contradictoriu cu pârâta 
întreprindere Individuală Zaharia 
Oktavian, având nr. de înregistrare 
ORC F22/2161/2010, cu ultim 
sediu cunoscut în Iaşi, str. M.
Sturdza, nr.24, ap.2, jud. Iaşi, 
citată şi prin publicitate, având 
desemnat curator special pentru 
reprezentare pe d-na avocat Leica 
Monalisa. Obligă pârâta să achite 
reclamantei suma de 1795,45 lei, 
reprezentând c/v preţ restant 
energie electrică şi suma de 304,47 
lei, reprezentând c/v penalităţi de 
întârziere. Obligă pârâta la plata 
către reclamantă a sumei totale de 
306,97 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată, din care suma de 200,00 
lei reprezentând c/v taxă de 
timbru, suma de 100,00 lei repre-
zentând c/v curator special şi suma 
de 6,97 lei reprezentând c/v anunţ 
ziar. Executorie. Cu drept de apel 
în 30 zile de la comunicare la 
Tribunalul Iaşi (se depune la Jude-
cătoria Iaşi). Dată în Camera de 
Consiliu. Pronunţată în şedinţă 
publică azi, 23.03.2015. Red. 
Pr.C.C. 4ex./30.06.2015

l S.C. Omv Petrom SA, titular al 
proiectului „Lucrari de echipare si 
conducte de amestec sondele H3, 
H12, H13 Independenţa, în 
comuna Schela, judeţul Galaţi”, 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
de către A.P.M. Galaţi în cadrul 
procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, fara evalu-
area impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Lucrari de echi-
pare si conducte de amestec 
sondele H3, H12, H13 Indepen-
denţa în comuna Schela, judeţul 
Galaţi”, propus a fi realizat în com. 
Schela, jud. Galaţi. Proiectul deci-
ziei de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 
11 Siret, nr. 2, în zilele de luni - joi 
între orele 8.30 – 16.00 şi vineri 
între orele 08.30 – 13.30 precum şi 
la următoarea adresă de internet 
http://apmgl.anpm.ro – reglemen-
tari – acordul de mediu – drafturi 
acte de reglementare - proiect 
decizie etapa de incadrare. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 
5 zile de la data publicării prezen-
tului anunţ, până la data de 
15.03.2016.

l Institutul Național de Cerceta-
re-Dezvoltare în Silvicultură Marin 
Drăcea (INCDS), în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 53/2003-
Codul muncii, organizează în data 
de 28.03.2016 orele 10,00 concurs 
pentru ocuparea unui post vacant 
de jurist şi a unui post vacant de 
economist la Biroul Organizare, 
resurse umane, a unui post vacant 
de funcționar administrativ, a unui 
post vacant de primitor-distribuitor 
şi a unui post vacant de magazi-
oner la Biroul Aprovizionare-ad-
ministrativ. Condiţii de participare: 
- absolvent al învăţămîntului 
superior de specialitate juridic; - 
absolvent al învăţămîntului supe-
rior de specialitate economic; 
- absolvent al învăţămîntului 
general (8 clase), pentru primi-
tor-distribuitor şi magazioner; - 
absolvent al învăţămîntului liceal, 
pentru funcționar administrativ. 
Dosarul de concurs va cuprinde : 
-cerere prin care se solicită apro-
barea conducătorului unităţii 
pentru participarea la verificarea 

organizată pentru ocuparea 
postului vacant anunţat; - curri-
culum vitae; - diploma ce atestă 
studiile prevăzute la condiţiile de 
participare (original şi  copie); - 
adeverinţă privind vechimea în 
muncă; - certificat de cazier judi-
ciar; - buletin/carte de identitate 
(original şi copie); - adeverinţă 
medicală, eliberată de medicul de 
familie, care să ateste starea de 
sănătate, respectiv că este apt 
pentru angajare; - recomandare de 
la ultimul loc de muncă din care să 
rezulte profilul profesional şi moral 
(absolvenţii care se încadrează 
prima dată vor prezenta recoman-
dare de la unitatea de învăţămînt 
absolvită). Probele de concurs : - 
lucrare scrisă  şi interviu pentru 
economist, jurist şi funcționar 
administrativ; - probă practică şi 
interviu pentru primitor-distribu-
itor şi magazioner. Concursul se va 
desfăşura la sediul INCDS Marin 
Drăcea, loc. Voluntari, Bdul. 
Eroilor, nr. 128,  jud. Ilfov. 
Termenul pentru depunerea 
contestaţiilor, după afişarea rezul-
tatelor este de trei zile. Relaţii 
suplimentare, înscrieri şi depu-
nerea dosarelor la sediul INCDS 
Marin Drăcea, tel. 0213503238-
int.138; 0744362439; 0745178926; 
fax 0318157873, e-mail budi-
cawaly@yahoo.com,  pînă la data 
de 21.03.2016, orele 13,00.

NOTIFICĂRI  
l C.I.I. Tudor Cătălin George 
notifică intrarea în procedura 
generală a debitoarei SC Farobi 
Prest SRL, Com. Filipeşti de 
Pădure, Sat Ditesti Nr. 687, 
Judeţul Prahova,   J29/43/2012; 
CUI 22533150, prin hotărârea 
pronunţată la 04.03.2016, dosar 
1351/105/2016 al Tribunalului 
Prahova. Termene: depunere 
creanţe 10.04.2016; tabel preli-
minar 30.04.2016; tabel definitiv 
25.05.2016; data Adunării credito-
rilor 05.05.2016, ora 09.00,   str. 
Cerna nr. 11, Ploieşti, pentru: 
confirmarea administratorului 
judiciar, aprobarea raport întocmit 
conf. art. 97 şi incidenta art. 169 
din lg. 85/14. Relaţii la telefon 
0725093254.

l Just Insolv SPRL notifică 
deschiderea procedurii generale  de 
inso lvenţă  în  Dosaru l  nr. 
8557/105/2015, Tribunal Prahova, 
conform Încheierii din 28.12.2015 
privind pe SC Magis Impex SRL, 
cu termenele: depunere declarații 
creanță 09.02.2016, întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor 
29.02.2016, întocmirea tabelului 
definitiv 24.03.2016, prima 
Adunare a Creditorilor având loc 
în data  04.03.2016 orele 13.00 la 
sediul administratorului judiciar 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, 

SOMAȚII  
l Pentru aceste motive în numele 
legii hotărăşte: Admite excepţia de 
fond a lipsei capacităţii procesuale 
de folosinţă a pârâtului Matache 
V.Gheorghe şi pe cale de conse-
cinţă va respinge acţiunea formu-
lată de reclamanta Corcoţoi Elena 
în contradictoriu cu pârâtul 
Matache Gheorghe ca fiind formu-
lată în contradictoriu cu o 
persoană lipsită de capacitate 
procesuală de folosinţă. Admite 
acţiunea formulată de reclamanta 
Corcoţoi Elena, cu domiciliul 
procesual ales cab.Av.Vasilache 
Constantin, cu sediul în Vaslui, 
str.N.Iorga, bl.61, sc.C, et.parter, 
ap.25, jud.Vaslui, în contradictoriu 
cu pârâţii: Câmpeanu Mihaela, cu 

domiciliul în sat Siliştea, comuna 
Todireşti, jud.Vaslui, Diaconu 
Olimpia, cu domiciliul în Vaslui, 
str.Nicolae Iorga, bl.49, sc.B, et.1, 
ap.15, jud.Vaslui, Trepăduş Elena, 
cu domiciliul în sat şi comuna 
Ţibana, jud.Vaslui, Tudosă Cătălin, 
cu domiciliul în Vaslui, str.Liber-
tăţii, nr.105, jud.Vaslui şi Lazăr 
Luminiţa, cu domiciliul în loc.
Negreşti, str.M.Kogălniceanu, 
bl.C2, sc.D, ap.30, et.3, jud.Vaslui. 
Constată că masa succesorală cu 
privire la care se solicită ieşirea din 
indiviziune este compusă din 
imobilul teren în suprafaţă de 1ha 
si 2300m.p., înscris în Titlul de 
proprietate nr.822/48229/12.08.1997 
emis de Comisia Judeţeană Vaslui 
pentru stabilirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor, 
situat pe teritoriul satului Sub.
Brodoc, jud.Vaslui. Constată că 
părţile din prezenta cauză sunt în 
stare de indiviziune cu privire la 
imobilul teren în suprafaţă de 1ha 
şi 2300m.p., înscris în Titlul de 
proprietate nr.822/48229/12.08.1997 
emis de Comisia Judeţeană Vaslui 
pentru stabilirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor, 
situat pe teritoriul satului Sub.
Brodoc, jud.Vaslui, reclamanta 
Corcoţoi Elena cu o cotă de 1/2 din 
masa succesorală şi pârâţii: 
Câmpeanu Mihaela, Diaconu 
Olimpia, Trepăduş Elena, Tudosă 
Cătălin, Lazăr Luminiţa, cu o cotă 
indiviză de 1/2 din masa succeso-
rală. Dispune ieşirea din indivi-
ziune a părţilor. Atribuie în natură 
reclamantei Corcoţoi Elena în 
deplină proprietate cota de 1/2 din 
suprafaţa totală de 12.300m.p. 
compusă din: -suprafeţei de teren 
de 1800m.p. -teren arabil, situat în 
Tarla 35, parcela 457/6, punctul 
toponimic „Grap” în valoare de 
720Lei, conform Raportului de 
expertiză tehnică topo întocmit de 
expert tehnic judiciar Sava 
Dumitru, delimitată în Anexa 2 la 
raportul de expertiză ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
-suprafeţei de 3200m.p. -teren vii, 
situat în Tarla 35, parcela 459/1, 
punctul toponimic „Grap” în 
valoare de 2560Lei, conform 
Raportului de expertiză tehnică 
topo întocmit de expert tehnic 
judiciar Sava Dumitru, delimitată 
în Anexa 2 la raportul de expertiză 
ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; -suprafeţei de 
1300m.p. -teren agricol, situat în 
Tarla 35, parcela 483/7, în punctul 
denumit toponimic „Bucăţele” în 
valoare de 520Lei, conform Rapor-
tului de expertiză tehnică topo 
întocmit de expert tehnic judiciar 
Sava Dumitru, delimitată în Anexa 
1 la raportul de expertiză ce face 
parte integrantă din prezenta hotă-
râre. Valoarea totală a lotului atri-
buit reclamantei este de 3.800Lei. 
II.Pârâţilor Câmpeanu Mihaela, 
Diaconu Olimpia, Trepăduş Elena, 
Tudosă Cătălin, Lazăr Luminiţa, 
instanţa le atribuie, în natură, în 
indiviziune, cota de 1/2 din supra-
faţa totală de 12.300m.p. compusă 
din: -suprafaţă de 3600m.p. tarla 
35, parcela 523/1, identificat şi 
delimitat în raportul de expertiză şi 
planul anexă nr.1, în valoare de 
1440Lei, conform Raportului de 
expertiză tehnică topo întocmit de 
expert tehnic judiciar Sava 
Dumitru, ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre (fila 129); 
-suprafaţa de 2400m.p., tarla 60, 
parcela 702/44, identificat în 
raportul de expertiză topo întocmit 
de expert tehnic judiciar Sava 
Dumitru, în valoare de 2400Lei, 
conform Raportului de expertiză 
tehnică topo întocmit de expert 
tehnic judiciar Sava Dumitru, ce 
face parte integrantă din prezenta 
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hotărâre (fila 129); -suprafaţa de 
5000m.p., tarla 3, parcela 84/2, 
identificat şi delimitat în raportul 
de expertiză şi planul anexa nr.10, 
prin punctele 1, 2, 3, 4, 1 (fila 144). 
Valoarea totală a lotului atribuit în 
indiviziune pârâţilor Câmpeanu 
Mihaela,  Diaconu Olimpia, 
Trepăduş Elena, Tudosă Cătălin, 
Lazăr Luminiţa este de 3840Lei. 
Obliga în solidar pe pârâţii: 
Câmpeanu Mihaela, Diaconu 
Olimpia, Trepăduş Elena, Tudosă 
Cătălin, Lazăr Luminiţa să 
plătească reclamantei Corcoţoi 
Elena sultă în cuantum de 20Lei, 
în termen de 60 de zile de la rămâ-
nerea defmitivă şi irevocabilă a 
prezentei hotărâre. Cu drept de 
recurs în termen de 15 zile de la 
comunicare. Pronunţată în şedinţă 
publică, azi 03.12.2014.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
Asociaţiei  Compania de Librării 
Bucureşti PAS, cu sediul în Bucu-
reşti, Bd. Unirii nr.10, bloc 7B, 
sector 4,   cod fiscal 9356622, 
convoacă Adunarea Generală a 
Membrilor Asociaţiei  în data de 
30.03.2016, orele 8, la sediul din 

Bd. Unirii nr.10, bloc 7B, sector 4, 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea raportului de gestiune 
al administratorilor Asociaţiei 
Compania de Librării Bucureşti 
PAS  pentru exerciţiul financiar 
2015. 2. Aprobarea raportului 
Comisiei de Cenzori al Asociaţiei 
Compania de Librării Bucureşti 
PAS pentru anul 2015. 3. Apro-
barea bilanţului contabil pe anul 
2015 al Asociaţiei Compania de 
Librării Bucureşti PAS. 4. Manda-
tarea unui membru al Consiliului 
de Administraţie al asociaţiei să 
participe şi să voteze materialele de 
la Adunarea Generală a Acţiona-
rilor SC Compania de Librării 
Bucureşt i  SA din  data  de 
18.04.2016. Data celei de a doua 
convocări pentru cazul în care la 
prima convocare nu se îndeplinesc 
condițiile legale de constituire a 
şedinţei va fi 15.04.2016. Preşedin-
tele Consiliului de Administraţie,  
Seba Marieta Veronica.

l Consiliul de Administraţie al SC 
Compania de Librării Bucureşti 
SA, cu sediul în Bucureşti, Bd. 
Unirii nr. 10, bl. 7B,  sector 4, 
înmatr i cu la tă  la  ORC nr. 
J 4 0 / 6 3 3 3 / 1 9 9 2 ,  c o d  u n i c 

RO361307, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară şi Extraordi-
nară a Acţionarilor societăţii în 
data de  18.04.2016 orele 8, 
respectiv 10,  la sediul din Bd. 
Unirii nr.10, bloc 7B, sector 4, 
Bucureşti. Ordinea de zi pentru 
Adunarea Generală Ordinară: 1. 
Prezentarea şi aprobarea rapor-
tului de reevaluare din punct de 
vedere fiscal a clădirilor aflate în 
patrimoniul societății. 2. Prezen-
tarea şi aprobarea situaţiilor finan-
ciare anuale ale  S.C. Compania de 
Librării Bucureşti  S.A. pentru 
anul 2015, în baza raportului 
Consiliului de Administraţie şi a 
raportului  auditorului financiar. 3. 
Aprobarea  repartizării profitului 
net, fixarea dividendului şi apro-
barea termenului de plată a 
sumelor cuvenite ca dividend. 4. 
Prezentarea şi aprobarea  buge-
tului de venituri şi cheltuieli, 
inclusiv a planului de investiţii 
pentru exerciţiul financiar 2016. 5. 
Mandatarea Consiliului de Admi-
nistraţie pentru negocierea remu-
nerării directorului general. 6. 
Revocarea comisiei de cenzori şi 
radierea acesteia din registrul 
comertului, având în vedere expi-
rarea mandatelor cenzorilor la 

data de 04.11.2007 şi înlocuirea 
comisiei de cenzori cu auditorul 
financiar extern Audit Consult 
Group SRL- prin reprezentant 
Diaconescu Adriana şi auditorul 
intern SC EXPERT ONE SRL- 
prin reprezentant Câinaru Mirela 
Doina, în conformitate cu prevede-
rile legale in vigoare si cu Hota-
rarea nr 6 adoptata la data de 
16.03.2007. 7. Actualizarea statu-
tului şi contractului de societate în 
sensul  înlocuirii prevederilor refe-
ritoare la comisia de cenzori cu 
cele referitoare la auditorul finan-
ciar extern şi intern.  Modificarea 
Capitolului VI “Gestiunea Socie-
tăţii” după cum urmeaza:   „Gesti-
unea  societăţii este controlată de   
Auditorul  financiar extern al 
societăţii  care este numit pe o 
perioadă de 3 ani si este  SC Audit 
Consult Group SRL -prin repre-
zentant Diaconescu Adriana, înre-
gistrată la registrul comerţului cu 
nr. J40/10796/2000, cod fiscal 
13550529, cu sediul in Bucureşti, 
Str. Matei  Basarab nr. 85, bloc 
L119 bis, sc. A, ap. 22, sector 3 si 
de Auditorul Intern al societăţii 
care este numit pe o perioadă de 3 
ani si este  SC EXPERT ONE SRL  
-prin reprezentant Câinaru Mirela 

Doina, înregistrată la registrul 
comerţului cu nr. J40/5194/2003,cu 
sediul in Bucureşti,Bd. Energetici-
enilor  nr. 9-11, sector 3.” Ordinea 
de zi pentru Adunarea Generală 
Extraordinară: 1. Aprobarea 
prelungirii facilităţii de credit 
acordat  societăţ i i  de către 
Raiffaisen Bank în valoare de 
1.500.000 lei, pentru o perioadă de 
un an de zile. 2. Aprobare privind 
desfiinţarea  punctului de lucru al 
societăţii din Bd. G-ral Magheru 
nr. 6-8 , sector 1( librăria nr. 17). 3. 
Aprobare privind desfiinţarea  
punctului de lucru al societăţii din 
Cal. Mosilor nr 306, bl 56 , sector 2 
( librăria nr. 21). 4. Aprobare 
privind schimbarea denumirii 
punctului de lucru din “Anticariat 
nr 2” în „Libraria nr.88  “ situat în 
Str. Academiei nr 7,sector 1. 5. 
Aprobare privind schimbarea 
denumirii punctului de lucru din 
“Librăria nr.88” în „Librăria nr.88  
Mihail Sadoveanu“ situat în Str. 
Edgar Quinet nr.10,sector 1, Bucu-
resti. 6. Includerea activităţii 
“Comerţ cu amănuntul al altor 
produse alimentare, în magazine 
specializate”- cod CAEN 4729  în 
lista activităţilor secundare ale 
societăţii. La şedinţă pot participa  

acţionarii înscrişi la data de 
01.04.2016 în Registrul Acţiona-
rilor ţinut de  societate prin grija 
Consiliului de Administraţie. 
Informaţii suplimentare la telefon: 
0213139645,de luni până vineri, 
între orele 9-14. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie,  Seba 
Marieta Veronica.                                                           

l S.C. CARMESIN S.A., Şos. 
Pantelimon nr.1, Sector 2, Bucu-
reşti, C.U.I. 787; J40/2351/1991, 
Convocare: Administratorul Unic 
al S.C. Carmesin S.A. convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor la data de 18.04.2016, 
ora 10.00, la sediul societăţii din 
Şos. Pantelimon nr.1, sector 2 
Bucureşti, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la Depozitarul Central 
S.A. la data de 04.04.2016, stabilită 
ca dată de referinţă. Dacă în data 
de 18.04.2016 nu sunt îndeplinite 
condiţiile de întrunire, adunarea 
generală se reprogramează  pentru 
data de 19.04.2016 la aceeaşi oră şi 
în acelaşi loc. Ordinea de zi a 
adunării este următoarea: 1. 
Prezentarea şi aprobarea Rapor-
tului Administratorului Unic şi al 
Comisiei de Cenzori; 2. Prezentarea 
şi aprobarea Bilanţului şi a 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația pentru Contribuabili Mijlocii Constituită la Nivelul Regiunii Ploiești. 
Serviciul Executare Silită. Nr. ESCM. 14606/09.03.2016. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că se vor vinde prin licitație următoarele bunuri 
mobile, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 11, după cum urmează: 1. În data de 24 luna martie, anul 2016, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate 
a Asesoft Technologies S.R.L., cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Democrației nr. 28A, mansardă, județul Prahova, CUI: 30009338, garant ipotecar pentru RTV Satellite Net S.R.L., cu domiciliul fiscal în Municipiul 
Ploiești, str. Democrației nr. 28A, et. 2, județul Prahova, C.U.I. 28330130, dosar de executare nr. 2639: - Apartament nr. 1, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, parter, județul 
Prahova, compus din trei camere, bucătărie, baie, grup sanitar, antreu, hol, în suprafață utilă de 89,10 mp, terasă în suprafață de 10,90 mp, suprafață totală de 100,00 mp, împreună cu cotă parte de 3,68% din 
părțile și dependințele comune indivize (hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghenă de gunoi), cu număr cadastral 128827-C3-U3, înscris în 
Cartea funciară nr. 128827-C3-U3 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de 43,05 mp, cu număr cadastral 128827 (număr cadastral vechi 104495), înscris în Cartea 
funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 
277.280 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 2, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, parter, județul Prahova, compus din trei camere, antreu, grup sanitar, baie, bucătărie, sas, în 
suprafață utilă de 96,05 mp, terasă în suprafață de 9,15 mp, terasă în suprafață de 2,00 mp, suprafață totală de 107,20 mp, împreună cu cotă parte de 3,97% din părțile și dependințele comune indivize (hol 
intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi), cu număr cadastral 128827-C3-U2, înscris în Cartea funciară nr. 128827-C3-U2 a localității 
Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de 46,45 mp, cu număr cadastral 128827 (număr cadastral vechi 104495), înscris în Cartea funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 
59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 207.475 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 3, 
situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, parter, județul Prahova, compus din trei camere, bucătărie, baie, grup sanitar, antreu, hol, în suprafață utilă de 89,10 mp, terasă în suprafață 
de 10,90 mp, suprafață totală de 100,00 mp, împreună cu cotă parte de 3,68% din părțile și dependințele comune indivize (hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate 
mai sus, la parter ghena de gunoi), cu număr cadastral 128827-C3-U3, înscris în Cartea funciară nr. 128827-C3-U3 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de 43,05 mp, cu 
număr cadastral 128827 (număr cadastral vechi 104495), înscris în Cartea funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, 
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 212.645 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 4, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, parter, județul 
Prahova, compus din trei camere, antreu, debara, grup sanitar, baie, bucătărie, în suprafață utilă de 87,60 mp, terasă în suprafață de 3,25 mp, suprafață totală de 90,85 mp, împreună cu cotă parte de 3,62% din 
părțile și dependințele comune indivize (hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi), cu număr cadastral 128827-C3-U4, înscris în 
Cartea funciară nr. 128827-C3-U4 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de 42,34 mp, cu număr cadastral 128827 (număr cadastral vechi 104495), înscris în Cartea 
funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 
189.520 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 5, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, etaj 1, județul Prahova, compus din patru camere, bucătărie, baie, hol, dressing, grup 
sanitar, în suprafață utilă de 130,40 mp, terasă în suprafață de 6,60 mp, terasă în suprafață de 2,60 mp, suprafață totală de 139,60 mp, împreună cu cotă parte de 5,38% din părțile și dependințele comune 
indivize (hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi), cu număr cadastral 128827-C3-U5, înscris în Cartea funciară nr. 128827-C3-U5 
a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de 62,95 mp, cu număr cadastral 128827 (număr cadastral vechi 104495), înscris în Cartea funciară nr. 128827 a localității Ploiești 
(nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 277.280 lei (exclusiv T.V.A.); - 
Apartament nr. 6, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, etaj 1, județul Prahova, compus din trei camere, antreu, grup sanitar, baie, bucătărie, sas, în suprafață utilă de 96,05 mp, 
terasă în suprafață de 9,15 mp, terasă în suprafață de 2,00 mp, suprafață totală de 107,20 mp, împreună cu cotă parte de 3,97% din părțile și dependințele comune indivize (hol intrare, casa scării și hol acces 
palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi), cu număr cadastral 128827-C3-U6, înscris în Cartea funciară nr. 128827-C3-U6 a localității Ploiești și cota parte de teren 
aferent apartamentului, în suprafață de 46,45 mp, cu număr cadastral 128827 (număr cadastral vechi 104495), înscris în Cartea funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii 
nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 207.300 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 7, situat în intravilanul 
Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, etaj 1, județul Prahova, compus din trei camere, antreu, grup sanitar, baie, bucătărie, hol, în suprafață utilă de 92,80 mp, terasă în suprafață de 10,90 mp, 
suprafață totală de 103,70 mp, împreună cu cotă parte de 3,83% din părțile și dependințele comune indivize (hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la 
parter ghena de gunoi), cu număr cadastral 128827-C3-U7, înscris în Cartea funciară nr. 128827-C3-U7 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de 44,81 mp, cu număr 
cadastral 128827 (număr cadastral vechi 104495), înscris în Cartea funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 200.785 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 9, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, etaj 2, județul Prahova, 
compus din patru camere, bucătărie, baie, hol, dressing, grup sanitar, în suprafață utilă de 130,40 mp, terasă în suprafață de 6,60 mp, terasă în suprafață de 2,60 mp, suprafață totală de 139,60 mp, împreună cu 
cotă parte de 5,38% din părțile și dependințele comune indivize (hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi), cu număr cadastral 
128827-C3-U9, înscris în Cartea funciară nr. 128827-C3-U9 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de 62,95 mp, cu număr cadastral 128827 (număr cadastral vechi 
104495), înscris în Cartea funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. 
Preț de pornire licitație = 277.625 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 10, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, etaj 2, județul Prahova, compus din trei camere, antreu, grup 
sanitar, baie, bucătărie, sas, în suprafață utilă de 96,05 mp, terasă în suprafață de 9,15 mp, terasă în suprafață de 2,00 mp, suprafață totală de 107,20 mp, împreună cu cotă parte de 3,97% din părțile și 
dependințele comune indivize (hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi), cu număr cadastral 128827-C3-U10, înscris în Cartea 
funciară nr. 128827-C3-U10 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de 46,45 mp, cu număr cadastral 128827 (număr cadastral vechi 104495), înscris în Cartea funciară nr. 
128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 207.295 lei 
(exclusiv T.V.A.). Precizări Raport evaluare: „Curtea imobilului nu este amenajată, este nevoie de o platformă de beton și este o problemă cu construcția veche de la intrare ... pivnița clădirii este monument 
istoric. Soluția este refacerea construcției vechi pentru a asigura un aspect civilizat intrării în curte. Construcția veche este parțial degradată, cu acoperișul deteriorat, infiltrații masive la pereți, tavane căzute, 
podele distruse, tâmplărie deteriorată ...”. Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vaâzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile art. 291, alin. (1) coroborate cu prevederile art. 
292, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este de 20%. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditor: A.J.F.P. Prahova 
– Contribuabili Mijlocii. Sarcini: - Ipotecă imobiliară în favoarea A.J.F.P. Prahova – Contribuabili Mijlocii, conform Contract de ipotecă imobiliară, autentificat sub nr. 1014/22.04.2015 – garant ipotecar Asesoft 
Technologies S.R.L., CUI: 30009338, pentru garantarea plății datoriilor la bugetul general consolidat ale RTV Satellite Net SRL, CUI: 28330130. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru 
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pînă 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, reprezentînd 10% din prețul de pornire a licitației (în contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneficiar Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Prahova – C.U.I. 2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe 
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244.407710, int. 168. Data afișării: 11.03.2016.
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Contului de profit şi pierdere pe 
anul 2015;  3. Prezentarea şi apro-
barea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli pe anul 2016. 5. Prezen-
tarea şi aprobarea structurii organi-
z a t o r i c e  a  s o c i e t ă ţ i i .   6 . 
Completarea comisiei de cenzori cu 
un membru ca urmare a decesului 
cenzorului Felicia Popovici.6. 
Numirea în funcţia de cenzor a 
d-lui Ion- Alexandru Popovici, 
acţionar,  pentru o perioadă egală 
cu a celorlalţi cenzori. 7. Descăr-
carea de gestiune a administrato-
rului unic. Materialele supuse 
dezbaterii sunt puse la dispoziţia 
acţionarilor începând cu data 
publicării convocării adunării gene-
rale; fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze întrebări referitoare la 
materialelele supuse dezbaterii iar 
societatea are obligaţia să răspundă 
întrebărilor adresate până la data 
desfăşurării adunării generale.
Acţionarii pot participa la şedinţa 
adunării generale personal sau prin 
reprezentanţi, în baza unei procuri 
speciale pusă la dispoziţie de socie-
tate, care se depune la sediul socie-
tăţii cel mai târziu cu 48 ore înainte 
de adunare. Acţionarii înregistraţi 
la data de referinţă (04.04.2016) au 
dreptul să participe la adunarea 
generală sau sa desemneze orice 
altă persoană fizică sau juridică în 
calitate de reprezentant pentru a 
participa şi a vota în numele său în 
cadrul adunării generale. Repre-
zentantul se bucură de aceleaşi 
drepturi de a lua cuvântul şi de a 
pune întrebări în adunarea gene-
rală ca şi acţionarul pe care îl 
reprezintă. Pentru a putea fi 
desemnat ca reprezentant, respec-
tiva persoană trebuie să aibă capa-
citate de exerciţiu. Procurile 
speciale se pot depune sau expedia 
la societate până la data de 
13.04.2016. Unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/au dreptul: a) 
de a introduce puncte pe ordinea 
de zi a adunării generale, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală; b) 
de a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a adunării generale. Aceste 
drepturile pot fi exercitate numai în 
scris (transmise prin servicii de 
curierat sau prin mijloace electro-
nice). Acţionarii îşi pot exercita 
drepturile prevăzute la lit.a) şi b) în 
termen de cel mult 15 zile de la 
data publicării convocării. Un acţi-
onar are obligaţia să dea în cadrul 
formularului de procură specială 
instrucţiuni specifice de vot 
persoanei care îl reprezintă, pentru 
fiecare punct înscris pe ordinea de 
zi a adunării generale a acţiona-
rilor. Convocatorul adunării gene-
rale şi formularul de procură 
specială sunt puse la dispoziţia 
acţionarilor şi pe website-ul nostru: 
www.carmesin.ro. Informaţii supli-
mentare la tf. 0212520355. Admi-
nistrator Unic,
Dr.ing. Ion Popovici.

l Consiliul de Administraţie al 
S.C. DIMBOVITA S.A. Bucureşti, 
în conformitate cu prevederile 
Legii  31/1990,  republicată, 
convoaca Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, la data de 
28.04.2016, ora 10, la sediul socie-
tăţii din Bucureşti, Spl. Unirii nr.96, 
sector 4, cu următoarea ordine de 
zi: Prezentarea, dezbaterea si apro-
barea, următoarelor documente:  1. 
Raportul Consiliului de Adminis-
traţie, pentru exerciţiul financiar 
2015; 2. Bilanţul contabil pe anul 
2015; 3. Raportul Comisiei de 

Cenzori; 4. Bugetul de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2016; 5. Împuter-
nicirea Consiliului de Adminis-
traţie, pentru contractarea de 
credite de orice fel, în scopul asigu-
rării desfăşurarii activităţii; 6. 
Aprobarea vânzării de active şi 
delegarea C.A. pentru închirierea 
de active; 7. Aprobarea datei de 
înregistrare de 18.05.2016, pentru 
identificarea acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotărâ-
rilor A.G.O.A.; 8. Descărcarea de 
gestiune a administratorilor pentru 
anul 2015; 9. Alegerea comisiei de 
cenzori; 10. Diverse. La A.G.O.A. 
pot participa acţionarii înregistraţi 
în Registrul Consolidat al Acţiona-
rilor la data de 31.03.2016. Data 
începând cu care documentele, 
materialele informative şi procurile 
speciale vizând problemele însrise 
în ordinea de zi, pot fi puse la 
dispoziţia acţionarilor la sediul 
societăţii spre a fi consultate sau 
procurate contra cost,  este 
25.04.2016. Data limita până la 
care pot fi depuse procurile speciale 
pentru reprezentare în A.G.O.A. 
este 26.04.2016, ora 13.00. Prezenţa 
la A.G.O.A. este permisă numai pe 
baza documentului de identitate. În 
cazul în care condiţiile necesare 
desfăşurării A.G.O.A. nu sunt înde-
plinite, aceasta se reconvoacă 
pentru data de 29.04.2016, în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu 
aceeaşi ordine de zi. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la tel. 
021/318.19.00 sau la sediul socie-
tăţii.

l Convocare a Adunării Generale 
Ordinare şi a Adunării Generale 
Extraordinare a acţionarilor Socie-
tăţii Instalatii Carpati- S.A.: Admi-
nistratorul unic al societăţii 
Instalaţii Carpati S.A., cu sediul în 
Bucureşti, b-dul Geniului nr.2-4, 
sector 6, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/27428/1992, CUI RO 2630878, 
în baza prevederilor Actului 
Constitutiv al societăţii şi în 
temeiul  art .117  din  Legea 
nr.31/1999 republicată cu modifică-
rile ulterioare, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară şi Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor înscrişi în registrul acţiona-
rilor societăţii la 31.12.2015, pentru 
data de 14 Aprilie 2016 ora 12,00 şi 
respectiv ora 13,00 la sediul socie-
tăţii din b-dul Geniului nr.2-4, 
sector 6, Bucureşti, având urmă-
toarele: A. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor. 1. Prezentarea rapor-
tului de Gestiune al Administrato-
rului societăţii pentru anul 2015. 2. 
Prezentarea raportului Comisiei de 
Cenzori pentru anul 2015. 3. 
Prezentarea B.V.C. pentru anul 
2016. 4. Dezbateri pe marginea 
documentelor prezentate la punc-
tele 1-3. 5. Supunerea la vot, apro-
barea bilanţului, a contului de 
profit şi pierderi pe anul 2015 şi 
descărcarea de gestiune a adminis-
tratorului. B. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor: 1. Informare cu 
privire la stadiul demersurilor 
făcute pentru finalizarea prevede-
rilor Legii nr.267/2008 cu privire la 
inventarierea materialelor cumpă-
rate din avansul acordat înainte de 
anul 1989 pentru lucrările de la 
palatul Parlamentului.
2. Informare cu privire la stadiul 
întocmirii Cadastrului pentru 
imobilul din b-dul Geniului nr.2-4, 
sector 6, Bucureşti. 3. Informare cu 
privire la Recepţia finală a 
lucrărior de instalaţii contractate 
în baza Contractului nr.33003/1992 
încheiat cu Camera Deputatilor. 4. 
Informare cu privire la demersu-

rile făcute în vederea aducerii la 
bun sfârşit a hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor din data de 09.12.2015 cu 
vânzarea imobilului din b-dul 
Geniului nr.2-4, sector 6, Bucureşti 
(sediu social). 5. Reluarea discuţi-
ilor cu privire la oportunitatea 
dizolvării anticipate şi lichidării 
voluntare a societăţii. 6. Diverse. 
În cazul neîndeplinirii cvorumului 
prevăzut de Actul Constitutiv al 
societăţii se convoacă şi se fixează 
în temeiul art.118 din Legea 
nr.31/1990 republicată, cea de a 
doua Adunare Generală Ordinară 
a Acţionarilor şi cea de a doua 
Adunare Generală Extraordinară 
a Acţionarilor pentru data de 15 
Aprilie 2016 ora 10.00 respectiv 
11.00 în acelaşi loc. Administrator 
Unic, Ing. Opris Razvan Mircea.

l Convocare a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor S.C. 
ICPET-Generatoare Abur S.A.: 
Administratorul Unic al S.C. 
ICPET-Generatoare Abur S.A. cu 
sediul în Bucureşti, Şos. Berceni 
nr.104, Sector 4, înregistrată la 
O.R.C.T.B. sub nr. J40/18840/2004, 
având cod unic unic de înregistrare 
RO16951886, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
S.C. ICPET- Generatoare Abur 
S.A. pentru data de 13 Aprilie 2016 
ora 12.00, la sediul societăţii situat 
în Bucureşti, Şos. Berceni nr.104, 
sector 4, cu următoarea ordine de 
zi:  I. Prezentarea şi aprobarea 
Raportului Administratorului 
Unic pentru activitatea desfăşu-
rată în anul 2015; II. Prezentarea şi 
aprobarea Raportului Comisiei de 
Cenzori privind gestiunea socie-
tăţii pe anul 2015; III. Prezentarea 
şi aprobarea situaţiilor financiare 
anuale pe anul 2015; IV. Prezen-
tarea şi aprobarea Proiectului 
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 
pe anul 2016; V. Prezentarea şi 
aprobarea Programului de Inves-
tiţii şi Surse de Finanţare pe anul 
2016; VI. Descărcarea de gestiune 
a  Administratorului Unic pentru 
activitatea pe anul 2015; La 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să 
participe şi să voteze toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor la sfârşitul zilei de 02.04.2016 
considerată ca dată de referinţă. 
Dreptul de vot se poate exercita 
direct sau prin reprezentant, în 
condiţiile legii. Materialele infor-
mative vor putea fi consultate 
începând cu data publicării convo-
cării, de luni până joi, între orele 
9,00-11,00. În cazul în care la 
prima convocare nu sunt întrunite 
condiţiile legale, a doua convocare 
este fixată în data de 14 Aprilie 
2016 la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

LICITAȚII  
l Unitatea Militară 0663 Drăgă-
şani organizează în data de 
07.04.2016, ora 10.00, licitaţie 
publică cu strigare pentru atribu-
irea contractului de închiriere a 
unei suprafețe de 1,00 m.p., în 
holul parterului din Pavilionul 
Administrativ situat în localitatea 
Drăgăşani, str. I.C. Brătianu, nr.25. 
în  scopul  amplasăr i i  unui 
bancomat (ATM). Persoanele inte-
resate se vor prezenta la sediul 
unităţii din Drăgăşani, str. I.C. 
Brătianu, nr.25, de unde, în peri-
oada 15.03-01.04.2016, orele 08.00-
15.00, pot solicita, în scris, fişa de 
date a achiziţiei, care se obţine 
contra sumei de 10 lei. Dosarul cu 
documentele de participare se va 
depune până la data de 01.04.2015, 
orele 16.00. În cazul în care nu sunt 
îndeplinite condiţiile din fişa de 
date a achiziţiei, procedura de lici-

taţie se va repeta în data de 
21.04.2016, ora 10.00, caz în care 
dosarul cu documentele de partici-
pare se va depune până la data de 
15.04.2016, ora 16.00, iar fişa de 
date se poate solicita în perioada 
08.04-15.04.2016, orele 08.00-15.00. 
Spaţiul poate fi vizitat în fiecare zi 
lucrătoare, între orele 08.00-15.00, 
cu condiţia ca această intenţie să fie 
comunicată în prealabil, pentru a 
se permite accesul. Garanţia de 
participare se poate constitui prin 
scrisoare de garanţie bancară, 
numerar la casieria unităţii sau 
o r d i n  d e  p l a t ă  î n  c o n t u l 
RO04TREZ6725005XXX000082, 
Trezoreria Drăgăşani, confirmat 
prin extras de cont. Relaţii supli-
mentare la telefon 0250/810.552, 
int. 23580.

l C.I.I. Şerbănescu Maria lichi-
dator judiciar al debitoarei  SC 
Cristelsi SRL, J29/746/1993, CUI 
RO3649364 cu sediul în Vălenii De 
Munte Str. Progresului Nr. 20 A, 
Judeţul Prahova, societate în fali-
ment dosar nr. 4469/105/2013, 
anunţa organizarea de licitaţii 
publice cu strigare în fiecare zi de 
joi ora 12, începând cu data de 
14.04.2016, pentru toate bunurile 
mobile, din care enumeram: - Parc 
auto: Renault Master, Renault 
Trafic, Renault Kangoo(2); - Mobi-
lier nou: şifonier (2), măsuţe 
cafea(8), birouri(5) şi alte tipuri de 
mobilier; obiecte inventar, diferite şi 
în cantităţi mari ( rafturi, scaune, 
tejghele, birouri, imprimante, fax,  
etc.); echipamente tehnologice: 
specifice service auto: echipament 
cu abur pentru spălat, aparat 
sudura, elevator, compresor etc. şi 
specifice construcţii: betoniera, 
maşina tăiat placi etc. piese şi acce-
sorii auto. Toate bunurile mobile 
scoase la licitaţie sunt evaluate. 
Preţurile au fost reduse corespun-
zător vechimii şi uzurii. Raportele 
de evaluare şi regulamentul de 
vânzare   pot fi studiate la sediul 
din Vălenii de Munte, B. Dul N. 
Iorga Nr. 45, Judeţul Prahova zilnic 
între orele 08.00-16.00. Bunurile 
pot fi văzute în fiecare zi de mier-
curi, între orele 09.00-12.00. Relaţii 
tel 0244283460.

l Anunt privind oraganizarea lici-
tatiei de vanzare a masei lemnoase 
fasonate. Organizatorul licitatiei: 
Directia Silvica Galati, cu sediul in 
Galati, str. Stiintei nr. 95, telefon 
0236/412517, fax 0236/460256, 
e-mail office@galati.rosilva.ro; 
Data si ora desfasurarii  licitati-
ei:22.03.2016,ora 12.00; Locul 
desfasurarii licitatiei : Directia 
Silvica Galati, cu sediul in Galati, 
str. Stiintei nr. 95; Tipul licitatiei: 
licitatie publica cu prezentarea 
ofertelor scrise in plic inchis si 
sigilat; Licitatia este organizata si 
se va desfasura conform prevede-
rilor,, Regulamentului  de valorifi-
care  a masei lemnoase din fondul  
din fondul forestier proprietate 
publica,aprobat prin Hotarirea 
Guvernului nr. 924/2015, cu modifi-
carile si completarile ulterioare. 
Data si ora organizarii preselectiei 
:17.03.2016, ora 09.30; Data si ora 
limita pina la care poate fi depusa 
documentatia pentru preselectie si 
inscriere la licitatie:16.03.2016, ora 
16.30; Conform HG 924/2015- art. 
21 aliniatul 4- Cererea de inscriere 
la licitatie, declaratiile pe propria 
raspundere, documentele societa-
tii,certificatul constatator, in copie, 
certificate pentru conformitate cu 
originalul de catre reprezentantul 
legal al operatorului economic , se 
depun la registratura Directiei 
Silvice Galati sau se pot trimite 
prin poştă, fax sau prin poşta elec-
tronică în format pdf, la adresa de 

email- ssm@galati.rosilva.ro sau 
office@galati.rosilva.ro. Lista lotu-
rilor care se liciteaza, pretul de 
pornire a licitatiei si pasul de lici-
tare pentru fiecare lot sunt afisate 
la  sediul organizatorului si pe 
site-ul Regiei Nationale a Padu-
rilor- Romsilva, www.rosilva.ro; 
Volumul total de masa lemnoasa 
fasonata oferit la licitatie este de  
1885,49 m3, din care pe sortimente: 
- lemn  pentru furnir tehnic- 206 
m3; - lemn pentru cherestea   – 
1204,93 m3; - lemn rotund pentru 
industria celulozei- 86,76 m3; - 
lemn rotund de foioase si rasinoase 
pentru constructii : 241,9 m3; - 
lemn de foc- 140 m3; - cherestea- 6 
m3. si respectiv pe specii si grupe 
de specii: - artar- 5,6 m3; - brad -6 
m3; - carpen- 17,9 m3; - frasin- 4 
m3; - gorun- 130,94 m3; - jugastru- 
6,59 m3; - plop- 576,92 m3; - 
salcam- 454 m3; - salcie- 389,11 
m3; - stejar brumariu- 106 m3; - tei 
– 138,03 m3; Masa lemnoasa  faso-
nata oferita spre vanzare nu 
provine din fondul forestier propri-
etate publica a statului, certificat in 
sistemul Forest Stewardship 
Council ( FSC). Piesele/loturile 
rămase neadjudecate după această 
licitaţie si care nu au fost adjude-
cate nici la cel putin o licitatie 
anterioara se pot negocia, dupa 
terminarea licitatiei, in conditiile 
prevazute in HG 924/2015 si de alte 
reglementari in vigoare. Piesele/
loturile rămase neadjudecate după 
această licitaţie si care au fost  
oferite prima data la aceasta lici-
tatie nu se negociază.   Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la sediul 
organizatorului licitatie incepind cu 
data de 11.03.2016. Neîncheierea 
contractului de vânzare -cumpă-
rare a masei lemnoase adjudecate, 
în termenul  maxim de 10 zile 
lucrătoare, de la data licitatiei, din 
culpa exclusivă a operatorului  
economic/grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru masa  
lemnoasă respectivă şi pierderea 
garanţiei de contractare aferente. 
Alte informatii privind organizarea 
si desfasurarea licitatiei: - caietul de 
sarcini poate fi solicitat si pe adre-
sele de e-mail office@galati.rosilva.
ro si productie@galati.rosilva.ro. 
Pentru informatii si date suplimen-
tare va puteti adresa organizato-
rului licitatiei: ing. Dudu Leonard, 
t e l e f o n  0 2 3 6 / 4 1 2 5 1 7  s i  
0748/270936, e-mail  productie@
galati.rosilva.ro.

l Centrul Chinologic Sibiu, Calea 
D u m b r ă v i i  N r.  1 5 7 ,  ţ e l . 
0269.23.51.81, fax 0269.24.00.90, 
cod fiscal 4240928, cont IBAN RO 
42TREZ5765005XXX000209 
deschis la Trezoreria Sibiu, organi-
zează licitaţie publică cu strigare 
pentru valorificarea a 11 câini de 
serviciu. Animalele de serviciu pot 
fi văzute la sediul Centrului chino-
logic Sibiu la data de 15.03.2016 
între orele 09:00-14:00. Licitaţia va 
avea loc în data de 28.03.2016, ora 
12:00, la sediul centrului Chino-
logic Sibiu. În caz de neadjudecare, 
datele de desfăşurare a următoa-
relor Licitaţii vor fi 13.04.2016, ora 
12:00, respectiv 19.04.2016, ora 
12:00. Caietul de sarcini se poate 
obţine începând cu data de 
11.03.2016. Documentele de parti-
cipare la licitaţie se sepuna până la 
data de 21.03.2016, între orele 
08:00-14:00. Taxa de participare la 
licitaţie este de 50 lei, iar garanţia 
de participare reprezintă 5% din 
preţul iniţial de vânzare a bunurilor 
pentru care se licitează. Lista 
complete a bunurilor pentrsi relaţii 
suplimentare se obţin la tefon: (40) 
0 2 6 9 - 2 3 5 . 1 8 1 ;  f a x  ( 4 0 ) 
0269/24.00.90. www.centrulchino-

logic.ro/interespublic/licitatiipu-
blice/, sau la sediul centrului: Sibiu, 
Calea Dumbrăvii nr. 157.

PIERDERI  
l Pierdut Proces-verbal din 
6.05.1980, pe numele Ancu Iulian si 
Ancu Elena. Il declar nul.  

l Pierdut Certificat Competenta 
Profesionala Transport Marfa si 
Persoane emis de ARR, pe numele 
Vizireanu Stelian. Il declar nul.

l SC GFU Deutschland Formare 
Profes ionala  s i  Cal i f icare 
SRL-CUI:25693751 J23/1616/2012- 
declara pierdut certificat de inregis-
trare. E declarat NUL.

l Subsemnatul Bucur Radu, domi-
ciliat în localitatea Făgăraş, strada 
Castanului bl. 49B, sc. B, ap. 6, et. 2, 
am pierdut Certificat de pregătire 
profesională cu seria CPI MARFĂ, 
în data de 04.02.2016, în localitatea 
Braşov, județul Braşov. Îl declar nul.

l Pierdut certificat ADR cu seria 
5531, valabilitate: 26.01.2013-
25.01.2018 şi Atestat Profesional 
CPI Marfă, valabilitate: 10.01.2013-
09.01.2018, ambele pe numele 
Panțiru Cosmin-Constantin, legiti-
mate cu CI seria MZ nr. 479729. Se 
declară nule.

l Societatea Reina Admin S.R.L. 
a v a n d  C U I  2 4 6 2 7 4 1 5 , 
J40/17867/2008, anunta pierderea 
certificatului constatator emis de 
ONRC Bucuresti pentru sediul 
social de la adresa din Bucuresti_
sector.2, Str.Vitejiei nr. 2, Bloc.1, 
Scara.2, Etaj.5, Ap.54 si il declara 
nul.

l Declar pierdută legitimație 
student pe numele Stanciu Denis 
Georgiana emisă de către Facul-
tatea de Fizică U.B.

l S.C. VEWE Immobel S.R.L. cu 
sediul în municipiul Bucureşti, 
strada Speranței nr.13, apartament 
5, etaj 2, J40/10808/2006, C.U.I. 
18818003, declar pierdut (nul) certi-
ficat de înregistrare seria B nr. 
2430964.

l LS Travel Retail Romania S.R.L. 
înregistrată la O.R.C.T.B. Sub nr. 
J40/4844/1996, C.U.I. RO 8529539, 
anunță pierderea Registrelor Unice 
de Control aferente sediilor secun-
dare din: -Bucureşti, şos. Colentina 
nr. 426-426A, magazin nr. B5 în 
incinta Centrului Comercial Carre-
four Colentina, sector 2; -Com. 
Dumbrăvița, str. Conac nr.51, în 
incinta Centrului Comercial 
Kaufland, jud. Timiş; -Târgu-Mureş, 
str. Gheorghe Doja nr. 243, jud. 
Mureş- Spațiul nr. 63 în incinta 
Galeriei Comerciale a Centrului 
Comercial Auchan Târgu Mureş. Le 
declar nule.

l S.C. Top Shop Trading S.R.L. cu 
sediul în Bucureşti, str. Calea Călă-
raşilor nr. 135, et.1, ap.1, sector 3, 
C . U . I .  3 2 1 5 6 1 4 9 , 
J40/10413/21.08.2013, declar pier-
dute (nule) următoarele documente: 
certificat de înregistrare seria B nr. 
2802801 data eliberării 23.08.2013, 
certificat constatator sediu, certificat 
constatator pentru comerț ambu-
lant, actul constitutiv, hotărâre 
judecătorească de înființare a firmei.

I.F. Coman F. Mirela cu sediul în Str. 
Frînarului nr. 63, sect. 5, Bucureşti, 
C.U.I. 20119252, F40/2548/2006, 
declar pierdută (nulă) ştampila 
rotundă.

COMEMORĂRI
IOANA, soţie anunţă comemorarea 
a 40 zile de la decesul soţului său 
CRACĂ FLOREA, în ziua de 
12.03.2016 la cimitirul SF. VINERI.

ANUNȚURI




