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OFERTE SERVICIU
l Căutăm şofer categoria-B cu 
experienţă camionete tip Iveco 
Daily lung şi Volkswagen Crafter. 
Locul de muncă este în Franţa, 
presupune descărcare/încărcare 
marfă de pe santiere, lucru destul 
de  greu , t rez i re  d imineaţa 
devreme. Salariul 900Euro net, 
program luni-vineri între 8:00-
17.00, orele suplimentare şi 
sâmbetele se plătesc separat. Sala-
riul creste cu 100_Euro dupa 3 
luni, apoi inca 100_Euro dupa 
urmatoarele 3_luni. Dupa primele 
6_luni cu 4 sambete lucrate pe 
luna se poate ajunge la un salariu 
de 1.300-1.350€ fara ore supli-
mentare si se poate discuta si de 
cazare oferita de firma in functie 
de anumite conditii,apoi negoci-
abil in functie de dedicatia anga-
jatului. Salariul poate sa creasca 
in medie cu 100€ net pe an dar in 
cazul celor care au si alte calitati 
decat a conduce masina se 
discuta! Va putem oferi siguranta 
unui loc de lucru stabil pe termen 
lung, unde se poate evolua doar 
daca esti cu adevarat muncitor si 
in cazul persoanelor care au 
familie pot sa-si aduca familia si 
se stabileasca in Franta. Cerin-
te:-minim 3 ani de la obtinerea 
permisului de conducere, motivat 
si serios Persoanele interesate sunt 
rugate să trimită CV cu poza pe 
e-mail turistefan1982@yahoo.com 
sau SMS la 0033782638766 şi vă 
vom contacta noi.

l Primăria oraşului  Băi le 
Herculane, cu sediul în locali-
t a t e a  B ă i l e  H e r c u l a n e , 
str.M.Eminescu, nr.10, judeţul 
Caraş Severin, anunţă amânarea 
concursului conform HG 286 
organizat iniţial la data de 
30.03.2016 pentru ocuparea unui 
post de muncitor calificat I 
(specialitatea electrician) şi ocu- 
parea a patru posturi de munci-
tori necalificaţi pentru data de 
08.04.2016, ora 09.00 -proba 
scrisă şi 13.04.2016, ora 10.00 
-proba interviu. Prin acest anunţ 
venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a nr.289/08.03.2016, 
pagina 6, cod 11.213.

l Primăria comunei Mărculeşti, 
cu sediul în comuna Mărculeşti, 
strada Dumitru N. Seceleanu nr. 
1, judeţul Ialomiţa, organizează 
concurs pentru ocuparea, pe peri-
oadă nedeterminată, a funcţiei 
publice de execuţie vacante de 
inspector, clasa I, gradul profesi-
onal asistent, în cadrul Comparti-
mentului Achiziți i  publice.  
Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei comunei Mărcu-
leşti, după cum urmează: - 14 
aprilie 2016, ora 10.00–proba 
scrisă; - 19 aprilie 2016, ora 10.00-
proba de interviu; Condiții de 
participare: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
-candidații trebuie să aibă studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în ştiinţe juridice / econo-
mice / inginereşti / administrație 
publică. - candidații trebuie să 
aibă vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice de minim 1 an.  Dosa-
rele de înscriere la concurs se 
depun la sediul Primăriei comunei 
Mărculeşti, în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului şi 
trebuie să conțină în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art. 49 din Hotărârea Guvernului 
nr. 611 /  2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. Ultima zi 
de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 4 aprilie 
2016, ora 16.30. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine de la sediul 
Primăriei comunei Mărculeşti, 
telefon 0243 / 279384.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-
11, organizează concurs în data de 
05.04.2016 pentru ocuparea a 4 
posturi vacante de asistenţi medi-
cali principali PL, specialitatea 
medicină generală, pe durată 
nedeterminată, pe următoarele 
locuri de muncă: 1 post la Săli de 
tratament, 1 post la Secţia pedia-
trie, 1 post la Secţia chirurgie 
generală şi 1 post la Bloc operator 
(central). Condiţii de participare: 
-diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau diplomă 
de studii postliceale prin echiva-
lare, conform Hotărârii Guver-
nulu i  nr.797 /1997  pr iv ind 
echivalarea studiilor absolvenţilor 
liceelor sanitare, promoţiile 1976-

1994 inclusiv, cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare, specialitatea 
medicină generală; -examen 
pentru obţinerea gradului de prin-
cipal; -5 ani vechime ca asistent 
medical. Concursul se organi-
zează la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina în data de 
05.04.2016, ora 9.00 -proba scrisă 
şi în data 08.04.2016, ora 9.00 
-proba interviu. Dosarele se depun 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serv.R.U.N.O.S., 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului şi 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.7 din HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Bibliografia de concurs este 
afişată la sediul unităţii şi pe 
site-ul spitalului (www.spjslatina.
ro). Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Spitalului Jude-
ţ e a n  d e  U r g e n ţ ă  S l a t i n a 
-Serv.R.U.N.O.S. sau la nr.de 
telefon: 0349.802.550.

l Primăria municipiului Băileşti, 
cu sediul în localitatea Băileşti, str.
Revoluției, nr.1, judeţul Dolj, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante ,  de :  -Cons i l i er  I I 
-Compartimentul Asistență şi 
Protecție Socială -1 post; -Refe-
rent II (administrator) -Biroul 
Corp de Control Administrativ şi 
Protecția Mediului -1 post; 
-Muncitor calificat III (electrician) 
-Compartimentul Reparații şi 
Întreținere Străzi -1 post; conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 12.04.2016, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
14.04.2016, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -condiţiile prevăzute 
de art.6 din HG 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; -vechime în muncă necesară 
exercitării funcţiei astfel: -Consi-
lier II -Compartimentul Asistență 
şi Protecție Socială -1 an; -Refe-
rent II (administrator) -Biroul 
Corp de Control Administrativ şi 
Protecț ia  Mediulu i  -1  an ; 
-Muncitor calificat III (electrician) 
-Compartimentul Reparații şi 
Întreținere Străzi -3 ani. -să înde-
plinească condiţiile de studii 
astfel: -Consilier II -Comparti-
mentul Asistență şi Protecție 
Socială -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 

de licenţă sau echivalentă; -Refe-
rent II (administrator) -Biroul 
Corp de Control Administrativ şi 
Protecția Mediului -studii medii 
cu diplomă de bacalaureat; 
-Muncitor calificat III (electrician) 
-Compartimentul Reparații şi 
Întreținere Străzi -studii medii cu 
diplomă de bacalaureat. Candi-
daţii 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 
Primăriei municipiului Băileşti. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei municipiului Băileşti, 
persoană de contact: Ghinea 
I o n u ț  L u c i a n ,  t e l e f o n : 
0251.311.017, fax: 0251.311.956, 
E-mail: pmb.contabilitate@yahoo.
com

l Spitalul Clinic de Urgenţă 
“Bagdasar – Arseni”, cu sediul în 
Bucureşti, Şoseaua Berceni nr. 12,  
Sector 4, organizează concurs 
pentru ocuparea pe durată deter-
minată a următoarelor posturi 
temporar vacante, corespunzator 
functiilor contractuale,  în cadrul 
structurilor organizatorice din  
spital după cum urmează: -  2 
posturi de registrator medical (M) 
pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: - 
diplomă de studii medii de 
specialitate sau diploma de studii 
medii; - curs operare calculator; - 
6 luni vechime in activitate. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul instituţiei şi va cuprinde 
trei probe, astfel : 1. PROBA 
SCRISĂ – 04.04.2016, ORA 
09.00., în amfiteatrul centrului de 
excelenţă în neurochirurgie. 2 
P R O B A  P R A C T I C Ă  – 
07.04.2016, ORA 09.00.,  în cadrul 
secțiilor. 3. INTERVIUL  – 
12.04.2016, ORA 09.00.,  în cadrul 
secțiilor. Persoanele interesate pot 
depune dosarul de înscriere în 
perioada 21.03.2016-25.03.2016 
(inclusiv), ora 14.00, la sediul 
spitalului - Serviciul R.U.N.O.S. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon 021 334 30 25, interior 
1122  şi  1123    Serviciul 
R.U.N.O.S. şi pe site-ul spitalului 
www.bagdasar-arseni.ro. M A N A 
G E R, Dr. Păltineanu Bogdan
 
l Spitalul Clinic de Urgenţă 
“Bagdasar – Arseni”, cu sediul în 
Bucureşti, Şoseaua Berceni nr. 12,  
Sector 4, organizează concurs 
pentru ocuparea pe durată nede-
terminată a următorului post 
vacant, corespunzator functiilor 
contractuale,  în cadrul Serviciului 
de Management al Calitatii Servi-
ciilor Medicale după cum urmează: 
-  1 post de referent de specialitate 
gradul i. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: - 
diploma de licenta (in domeniul 
economic, juridic, administratie 
publica, inginerie) - master in 
domeniul studiilor absolvite / curs 
de managementul calitatii sau 
auditor de calitate; - 6 ani si 6 luni 
vechime in specialitate. Concursul 
se va desfăşura la sediul instituţiei 
şi va cuprinde trei probe, astfel : 1. 
Proba scrisă – 05.04.2016, ORA 
09.00., în amfiteatrul centrului de 
excelenţă în  neurochirurgie. 2. 
PROBA PRACTICĂ – 08.04.2016, 
ORA 09.00.,  în cadrul serviciului 
de management al calitatii servici-
ilor medicale. 3. INTERVIUL  – 
13.04.2016, ora 09.00.,   în cadrul 
serviciului de management al cali-

tatii serviciilor medicale. Persoa-
nele interesate pot depune dosarul 
de înscriere în perioada 14.03.2016-
25.03.2016 (inclusiv), ora 14.00, la 
sediul spitalului - Serviciul 
R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon 021 334 30 25, 
interior 1122  şi  1123    Serviciul 
R.U.N.O.S. şi pe site-ul spitalului 
www.bagdasar-arseni.ro.  Manager, 
Dr. Păltineanu Bogdan. 

CITAȚII  
l Numar dosar: 8564/99/2015. 
Instanta: Tribunalul Iasi, complet 
D2com,  termen 6 .04 .2016. 
Parti:UAT Lungani si Consiliul 
Local Lungani (reclamant)- SC 
GEOPRONCONSDRO SRL 
(parat). Obiect:rezolutiunea 
contract furnizare produse.

l Citaţie. Gatner Gabriel-Con-
stantin, cetăţean german, născut 
la data de 18.07.1969 în Bucu-
reşti-România, domiciliat în 
Rusia, ALI.L'OROLEVA nr.10, 
Moscova, cu resedinţa în Braşov, 
str.Nicolae Bălcescu nr.36, ap.2, 
judeţul Braşov, este citat în cali-
tate de pârât, la Judecătoria 
B r a ş o v,  î n  d o s a r u l  c i v i l 
nr.36.864/197/2011, cu termen de 
judecată la data de 18.04.2016, 
ora 9.00, sala J.2, având ca obiect 
acţiune în constatare.

l Subscrisul CREDIDAM- Centru 
Roman pentru Administrarea 
Drepturilor Artiştilor Interpreți, cu 
sediul în str. Jules Michelet, nr.15-
17, sector 1, Bucureşti, reprezentat 
prin director general Ştefan Gheor-
ghiu, în calitate de reclamant în 
dosarul nr. 25292/3/2014, aflat pe 
rolul Secției a-V-a Civile a  Tribuna-
lului Bucureşti, având ca obiect 
drepturile conexe datorate artiştilor 
interpreți, cităm pârâta, SC. News 
Media Company SRL, cu sediul 
social în Mun. Vaslui, str. Stefan cel 
Mare, nr.91, bloc T4, mezanin, 
județul Vaslui, înregistrată la Regis-
t r u l  C o m e r ț u l u i  s u b  n r. 
J37/369/2009, să se prezinte la 
termenul de judecată în data de 
14.04.2016, cam.101, C-PI fond 2, 
ora 8:30.

l  R o m â n i a ,  J u d e c ă t o r i a 
Zimnicea, B-dul Eroilor, nr. 45, 
Zimnicea, secţia Mixta Fond, 
Camera sala
Destinatar: Marinescu Alina-
Adriana, Cervenia, Cod poştal 
147070, judeţul Teleorman, 
Dosarul nr.  1882/339/2015, 
Materia: Civil, Stadiul procesual 
al dosarului: Fond, Obiectul dosa-
rului: contestaţie la executare 
Citaţie emisă la 10 februarie 2016. 
Stimate domn. Sunteţi chemat în 
această instanţă, camera Sala, 
Complet complet 1, în data de 30 
martie 2016, ora 9,00 în calitate de 
intimat, în proces cu Marinescu 
Lucian-Claudiu, în calitate de 
contestator. NT- Prin înmânarea 
citaţiei, sub semnătură de primire, 
personal ori prin reprezentant 
legal sau convenţional ori prin 
funcţionarul sau persoana însărci-
nată cu primire corespondenţei 
pentru un termen de judecată, cel 
citat este prezumat că are în 
cunoştinţă şi termenele de jude-
cată ulterioare aceluia pentru care 
citaţia i-a fost înmânată.

DIVERSE  
l Potrivit  Legii  14/  2003, 
anunţăm depunerea documenta-
ţiei la Tribunalul Bucureşti pentru 

înregistrarea Partidului "Forţa 
România". Eventualele contestaţii 
se depun la Tribunalul Bucureşti.

l Anunţ de mediu - SC Leopin 
Forest SRL cu sediul în Rucăr, str. 
Măra nr. 1, jud. Argeş prin cererea 
depusă la APM Argeş a solicitat 
autorizaţie de mediu pentru 
desfăşurarea activităţii: Exploa-
tare Forestieră, în localitatea 
Rucăr, jud. Argeş. Informaţii 
referitoare la prezenta activitate, 
precum şi eventualele sugestii şi 
contestaţii se pot obţine, respectiv 
depune în scris, sub semnătură şi 
cu date de identificare la sediul 
APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50, 
tel. 0248-213099, în termen de 15 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului.

l SC Hunt Oil Company Of 
România SRL, titular al proiec-
tului: “Foraj vertical de explorare 
largu 1 – variant 1”, anunţa 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Buzău, nu se supune 
evaluării impactului asupra 
mediului şi nu se supune evaluării 
adecvate, pentru proiectul sus 
menţionat, propus a fi realizat în 
extravilan comună Ruşeţu, 
judeţul Buzău. Proiectul deciziei 
de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate 
la sediul APM Buzău, str. Demo-
craţiei, nr. 11, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 8-16, precum şi la 
următoarea adresă de internet 
www.apmbuzau.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, 
până la data de 18.03.2016.

l Lichidatorul judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii generale a falimentului 
prevăzută de Legea nr. 85/2006 
împotriva debitoarei SC VIALIS 
EDIL SRL cu sediul în Constanța, 
Aleea Daliei nr. 20, bl. L119A6, sc. 
A, ap. 6, județul Constanța, 
J13/2147/2013, CUI 28048491, în 
dosarul 10350/118/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Constanța, 
Secția a-II-a Civilă. Termenul 
limită pentru înregistrarea crean-
țelor născute după data deschi-
derii  procedurii  generale a 
insolvenței este 25.03.2016. 
Termenul de verificare a crean-
țelor, de întocmire, afişare şi 
comunicare a tabelului supli-
mentar de creanțe -25.04.2016, 
termenul de depunere a contesta-
țiilor -13.05.2016, termenul de 
întocmire a tabelului definitiv 
consolidat -25.05.2016. Următorul 
termen de judecată a fost fixat 
pentru data de 26.04.2016. Pentru 
relații: 021.318.74.25.

l Începând cu luni, 21.03.2016, 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ialomiţa demarează 
etapa de publicare a documen-
telor tehnice ale cadastrului din 
cadrul proiectului “Lucrări de 
înregistrare s istematică în 
cadastru şi cartea funciară a 
imobilelor din intravilanul Muni-
cipiului Urziceni”, în conformi-
tate cu prevederile art.14 alin 1 
din Legea 7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, a cadastrului şi publicităţii 
imobiliare. Afişarea documentelor 
tehnice ale cadastrului se va 
realiza pe o perioadă de 30 zile, la 
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sediul Primăriei Municipiului 
Urziceni, situat în Urziceni, Calea 
Bucureşt i ,  nr.104,  Judetul 
Ialomiţa. Imobilele cuprinse în 
această etapă se referă la urmă-
toarele sectoare cadastrale: Sector 
cadastral 127: -strada Tineretului, 
nr.16 şi 18; -strada Viitorului, nr. 
pare de la 20 la 32; -strada Av.Jipa 
Ionescu, nr. impare de la 23 la 33; 
-strada Aurora, nr. impare de la 9 
la 21. Sector cadastral 65: -B-dul 
Republicii, nr. impare de la 23 la 
31; -strada Trandafirului, nr.11 şi 
13; -strada Traian, nr. pare de la 
44 la 48; Sector cadastral 66: 
-strada Trandafirului, nr.10 şi 
10A; -B-dul Republicii, nr. impare 
de la 11 la 21; -strada Revoluţiei, 
nr. impare de la 7 la 11; -strada 
Traian, nr. pare de la 28 la 42A; 
Sector cadastral 67: -strada 
Traian, nr. impare de la 25 la 33A; 
-strada Revoluţiei, nr.5; -strada 
Rozelor, nr. pare de la 2 la 16; 
Sector cadastral 68: -strada Tran-
dafirului, nr. pare de la 2 la 8A; 
-strada Rozelor, nr. impare de la 1 
la 19; -strada Revoluţiei, nr.1 şi 3; 
-strada Plopului, nr. pare de la 34 
la 60; Sector cadastral 62: -strada 
Gării, nr.2; -strada Regele Ferdi-
nand, nr. impare de la 75 la 93; 
-strada Libertăţii, nr. pare de la 2 
la 26; Sector cadastral 63: -strada 
Gării, nr. pare de la 4 la 8; -strada 
Plopului, nr. impare de la 37 la 59; 
-strada Regele Ferdinand, nr. pare 
de la 84 la 98A; Sector cadastral 
81: -strada 1918, nr. impare de la 1 
la 15; -strada Mihai Viteazu, nr. 
pare de la 50 la 60; -strada 
Toamnei, nr. impare de la 1 la 5; 
-strada Fundătura Toamnei, nr.1 
şi 3; -strada Ghiocei, nr.2; Sector 

cadastral 92: -strada Revoluţiei, 
nr.2; -strada Plopului, nr.impare 
de la 15 la 35; -strada Gheorghe 
Lazăr, nr.1, 1A şi 1B; -strada 
Regele Ferdinand, nr. pare de la 
64 la 82; Sector cadastral 94: 
-strada Revoluţiei, nr.12; -strada 
Panduri, nr. impare de la 33 la 67; 
-strada Gheorghe Lazăr, nr. 
impare de la 9 la 15A; -strada 
Traian, nr. pare de la 2A la 26; 
Sector cadastral 125: -strada 
Stadionului, nr. pare de la 20 la 
24; -strada Av.Jipa Ionescu, nr. 
impare de la 41 la 47; -strada 
Ialomiţei, nr. pare de la 2 la 10; 
Sector cadastral 126: -strada Tine-
retului, nr.20 şi 20A; -strada 
Ialomiţei, nr. impare de la 1A la 
17; -strada Av.Jipa Ionescu, nr. 
impare de la 35 la 39; -strada 
Viitorului, nr. impare de la 7 la 21. 
Sector cadastral 22: -strada Narci-
selor, nr. impare de la 1 la 17; 
-strada Viorelelor nr.2 şi 4; -strada 
Magnoliei, nr. pare de la 2 la 18; 
-strada Panseluţelor, nr.3 şi 5; 
Sector cadastral 40: -strada 
Grădinari, nr. pare de la 2 la 8; 
-strada Puşcaşi, nr. impare de la 
35 la 39; -strada Carierei, nr. 
impare de la 1 la 11; -strada Vînă-
tori, nr.38 şi 40; Sector cadastral 
43: -strada Prelungirea Puşcaşi, 
nr. impare de la 11 la 25; -strada 
Pajurei, nr.1 şi 3; -strada Prelun-
girea Vînători, nr. pare de la 12 la 
16A; -strada Independenţei, nr. 
pare de la 2 la 20; Sector cadastral 
64: -strada Gării, nr.10 şi 12; 
-strada Traian, nr. impare de la 35 
la 41; -strada Trandafirului, nr. 
impare de la 1 la 9; -strada 
Plopului, nr. pare de la 62 la 66A; 
Sector cadastral 77: -strada 

Gheorghe Doja, nr. impare de la 1 
la 9; -strada Panduri, nr. impare 
de la 1 la 9B; -strada Mihai 
Viteazu, nr. pare de la 98 la 108; 
Sector cadastral 88: -strada Lili-
acului, nr. impare de la 1 la 11; 
-strada Poştei, nr. impare de la 23 
la 37; -strada Mircea Malaeru, nr. 
pare de la 2 la 20; -strada Bujo-
rului 4 si 6; Sector cadastral 89: 
-strada Vasile Lascar, nr. impare 
de la 1A la 9A; -strada 1918, nr.60; 
-strada Căpitan Urzică, nr. pare 
de la 2 la 10; Sector cadastral 90: 
-strada Mircea Malaeru, nr.5; 
-strada Căpitan Urzică, nr. impare 
de la 1 la 17A; -strada 1918, nr.62; 
-strada Aleea Cîmpului, nr. pare 
de la 2 la 10.

SOMAȚII  
l Somaţie. Prin prezenta aducem 
la cunoştinţă tuturor celor intere-
saţi a face opoziţie la constatarea, 
ca efect al prescripţiei achizitive, a 
dobândirii dreptului de proprie-
tate al petenţilor Mânzatu Viorel, 
Mânzatu Maria, ambii cu domici-
liul în Poiana Mărului, str. Vână-
tori, nr. 50, jud. Braşov, Mânzatu 
Traian , Mânzatu Veronica- Mari-
nela, ambii cu domiciliul în 
Poiana Mărului, str. Vânători nr. 
52, jud. Braşov, Mânzatu Neculae, 
cu domiciliul în Poiana Mărului, 
str. Vânători nr. 51, jud. Braşov, 
asupra unei suprafeţe de teren din 
imobilul înscris în CF nr. 101162 
Poiana Mărului (CF. vechi 2096) 
nr. top. 378, 379, după cum 
urmează:  Mânzatu  Viore l , 
Mânzatu Maria asupra unei 
suprafeţe de aproximativ 420 mp, 
Mânzatu Traian, Mânzatu Vero-

nica- Marinela, asupra unei 
suprafeţe de teren de aproximativ 
200 mp, Mânzatu Neculae, asupra 
unei suprafeţe de teren de aproxi-
mativ 400 mp şi toţi petenţii 
asupra unei suprafeţe de teren de 
aproximativ 200 mp, imobile ce 
urmează a fi identificate printr-o 
expertiză topografică, că sunteţi 
invitaţi la Judecătoria Zărneşti, 
dosar nr. 1346/338/2011, sala de 
şedinţă, în data de 04.05.2016, ora 
09.00 (C3/ SALA 1).

ADUNĂRI GENERALE  
l Administrator  Deaconu 
Gheorghe la S.C. AUTOPILOTAJ 
S.A cu sediul în Rm. Vâlcea, jud. 
Vâlcea. înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerțului al jude-
țului Vâlcea, cu nr.J38/985/1991, 
având CUI RO 1472559, în 
temeiul legii 31/1991 cu modifică-
rile şi completările legilor în 
vigoare, convoacă Adunarea 
Generala în şedința ordinară din 
data de 15.04.2016 ora 14,00 la 
sediul societății. Ședința are 
următoarea ordine de zi: 1. 
Prezentarea raportului adminis-
tratorului şi al comisiei de cenzori 
pe anul 2015; 2. Analiza şi apro-
barea situațiilor financiare anuale 
pe anul 2015 precum şi indicatorii 
economico-financiari; 3. Apro-
barea contului de profit şi pier-
dere; 4. Aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2016; 
5. Diverse. În cazul în care la data 
de 15.04.20l6, ora 14,00 nu se 
î n t r u n e ş t e  c v o r u m  l e g a l , 
Adunarea Generală Ordinară se 
va ține a doua zi la aceeaşi oră la 
sediul societății. La  şedință vor 

participa  acționarii  înscrişi  în  
registrul  acționarilor  la  data  de 
15.04.2016 sau reprezentanți ai 
acestora cu procură prin notariat. 
Relații suplimentare la tel: 
0350/411372.

l S.C. ALCAZ S.A. Bucureşti, 
Str. Mizil nr.3, Cămin nr.3, et.1, 
Sector 3, J40/1088/1991, CUI  
RO43788. Anunţ Convocator: 
S.C. ALCAZ S.A., cu sediul social 
în Bucureşti, str. Mizil nr.3,  et.1, 
sect.3, J40/1088/1991, CUI RO 
43788 prin administratorul unic 
Sitaru Alexandru, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor şi Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
pentru data de 14.04.2016 ora 
10,00, respectiv 10,30 la sediul 
societăţii din Bucureşti, str. Mizil 
nr.3, et.1, sect.3. În cazul neîntru-
nirii cvorumului necesar şedinţa 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor şi Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
se va ţine la data de15.04.2016 ora 
10,00, respectiv 10,30 la sediul 
societăţii mai sus rubricat. I.  
Ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor va fi 
următoarea: 1. Discutarea şi apro-
barea Raportului Administrato-
rului unic privind desfăşurarea 
activităţii exerciţiului financiar 
contabil al anului 2015, precum şi 
descărcarea de gestiune a aces-
tuia; 2. Aprobarea Raportului 
Comisiei de cenzori cu privire la 
legalitatea întocmirii bilanţului 
contabil şi a contului de profit şi 
pierdere pentru exerciţiul finan-
ciar pe 2015, şi descărcarea de 
gestiune a acestora; 3. Prezentarea 

şi aprobarea bilanţului contabil a 
contului de profit şi pierdere pe 
anul 2015, precum şi modalitatea 
de repartizare a profitului; 4. 
Discutarea şi aprobarea Progra-
mului de Investiţii pe anul 2016; 
5. Discutarea şi aprobarea Buge-
tului de venituri şi cheltuieli al 
societăţii pe anul 2016; 6. Alegerea 
comisiei de cenzori şi stabilirea 
remuneraţiei acestora; 7. Propu-
nere privind suspendarea activi-
tăţii de la punctul de lucru din 
Șos. Olteniţei nr.85, sector 4, 
Bucureşti; 8. Împuternicirea 
Administratorului Unic pentru 
negocierea şi semnarea contrac-
tului de închiriere şi a altor spaţii 
altele decât cele de cazare, împu-
ternicirea domnului Sitaru 
Alexandru să semneze în numele 
acţionarilor Hotărârea Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor. 
II.Ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor 
va fi următoarea: 1. Radierea 
activităţilor secundare: Întreţi-
nerea şi repararea autovehicule-
lor-cod CAEN 4520, Facilităţi de 
cazare pentru vacante şi perioade 
de scurtă durată-cod CAEN 5520, 
Spălarea si curăţarea (uscată) 
articolelor textile şi a produselor 
din blană-cod CAEN 9601, 
precum şi înscrierea în cadrul 
activităţilor secundare, închirierea 
şi subînchirierea bunurilor imobi-
liare proprii sau închiriate-  cod 
CAEN 6820, activităţi de consul-
tanţă în tehnologia informaţiei– 
c o d  C A E N  6 2 0 2 ;  2 . 
Împuternicirea Administratorului 
unic Dl. Sitaru Alexandru să 
semneze contractele de credit sau 
linii de creditare, contractele acce-
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sorii ale acestora, convenţiile de 
garanţie şi orice alte documente 
legale cerute de bancă şi notar 
pentru obţinerea creditului sau 
liniei de creditare şi a garanţiilor 
menţionate, precum şi orice acte 
adiţionale la acestea, pentru un 
credit sau linie de creditare de 
maxim 100.000 lei. 3. Diverse; 4. 
Împuternicirea d-lui Sitaru 
Alexandru să semneze în numele 
acţionarilor  Hotărârea Adunării 
Generale Extraordinară a Acţio-
narilor  şi să îndeplinească oricare 
şi toate formalităţile impuse de 
lege în vederea obţinerii aprobării 
autorităţilor competente, a înre-
gistrării, a executării hotărârilor 
adoptate de către Adunarea 
Extraordinară şi a asigurării 
opozabilităţii acestora faţă de 
terţi. Dl. Sitaru Alexandru are 
dreptul să delege îndeplinirea 
mandatului menţionat mai sus 
altor persoane. Persoanele care au 
calitatea de acţionar, pot exercita 
dreptu l  de  a  par t ic ipa  la 
Adunarea Generală Ordinară şi 
Adunarea Generală Extraordi-
nară precum şi dreptul de vot 
personal sau prin reprezentare. 
Reprezentarea poate fi asigurată 
şi prin alte persoane decât acţio-
narii în baza unei procuri speciale; 
Procura specială, documentele şi 
materialele informative referi-
toare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare respectiv Extraordinare, 
vor fi puse la dispoziţia acţiona-
rilor la sediul Societăţii din Bucu-
reşti, str. Mizil nr.3, et.1, sector 3.  
Administrator Unic, Sitaru 
Alexandru.

l Convocarea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor S.C. 
IMSAPROIECT S.A. care se va 
întruni la sediul societăţii din 
Bucureşti, Intr. Magiresti nr. 5-7, 
Sector 1, în data de 20.04.2016 
Subsemnatul, Santo Petru, cetă-
ţean român, născut la data de 
23.08.1949 în mun. Timişoara, 
jud. Timiş, domiciliat în Bucu-
reşti, Bld. Gheorghe Şincai nr.6, 
bl.2, sc.3, et.6, ap.83, sector 4, 
identificat cu CI seria RR 
nr.718021, eliberată de către 
SPCEP S4 biroul nr.1, la data de 
16.08.2010, CNP 1490823400497, 
în calitate de Preşedinte al Consi-
liului de Administraţie al S.C. 
IMSAPROIECT S.A., cu sediul în 
Bucureşti, Intr. Magiresti nr. 5-7, 
sector 1, înregistrată la Registrul 
C o m e r ţ u l u i  s u b  n r . 
J40/12948/1993, având cod unic 
de înregistrare 3997075 (denumită 
în continuare “Societatea”), în 
conformitate cu Decizia Consi-
liului de Administraţie al Socie-
tăţii din data de 14.03.2016, 
Convoc prin prezenta, în confor-
mitate cu dispoziţiile art.18 şi 21 
din Actul Constitutiv al Societăţii, 
ale art.117 alin.(1) din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii 
nr. 297/2004 privind piaţa de 

capital, cu modificările şi comple-
tările ulterioare şi ale Reglamen-
tului nr. 6/2009 privind exercitarea 
anumitor drepturi ale acţionarilor 
în cadrul adunărilor generale ale 
societăţilor comerciale, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
emis de Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
Soc ie tă ţ i i  pentru  data  de 
20.04.2016, ora 09:00, la sediul 
societăţii din Bucureşti, Intr. 
Magiresti nr. 5-7, sector 1. Data de 
referinţă pentru Adunarea Gene-
rală convocată prin prezentul este 
20.04.2016. Doar persoanele care 
sunt acţionari la această dată au 
dreptul de a participa şi de a vota 
în cadrul adunării generale. 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor va avea următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea rapor-
tului de gestiune al Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul 
financiar încheiat la data de 
31.12.2015; 2. Aprobarea rapor-
tului Auditorului desemnat 
pentru exerciţiul  financiar 
încheiat la data de 31.12.2015; 3. 
Aprobarea situaţiilor financiare 
ale Societăţii pentru exerciţiul 
financiar încheiat la data de 
31.12.2015; 4. Aprobarea contului 
de profit şi pierderi pentru exerci-
ţ iu l  f inanc iar  01 .01 .2015- 
3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 ;  5 .  A p r o b a r e a 
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 
al Societăţii pentru anul 2016, 
conform proiectului întocmit de 
Consiliul de Administraţie; 6. 
Aprobarea descărcării de gestiune 
a administratorilor Societăţii 
pentru operaţiunile încheiate în 
numele şi pe seama Societăţii în 
anul 2015, în baza Raportului de 
Gestiune al Consiliului de Admi-
nistraţie şi a Raportului audito-
rului; 7. Stabilirea datei de 
înregistrare la care va avea loc 
identificarea acţionarilor care 
urmează a beneficia de drepturi şi 
asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârii adunării generale a acţi-
onarilor la data de 09.05.2016. 
Această dată se stabileşte în 
cadrul adunării generale în 
conformitate cu prevederile art. 
238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 
privind piaţa de capital şi art. 5 
pct. 11 din Regulamentul nr. 
6/2009 al CNVM. 8.   Împuterni-
cirea dlui. Santo Petru, având 
datele de identificare menţionate 
anterior, (i) să acţioneze, în 
numele şi pe seama acţionarilor, 
pentru aducerea la îndeplinire a 
celor prevăzute în Hotărârea ce se 
va adopta, inclusiv pentru, dar 
fără a se limita la, semnarea în 
numele şi pe seama tuturor acţio-
narilor a tuturor actelor necesare 
în conformitate cu cele decise în 
Hotărârea Adunării Generale a 
Acţionarilor Societăţii care se va 
adopta, (ii) să semneze în numele 
şi pe seama Societăţii orice acte, 
cereri, declaraţii etc. Necesare 
intrării în vigoare şi aplicării 
Hotărârii ce se va adopta, (iii) să 
îndeplinească toate formalităţile 

necesare publicării în Monitorul 
Oficial a acestui document, în 
limitele prezentului mandat 
semnătura sa fiindu-ne opozabilă. 
Totodată, dl. Santo Petru va 
reprezenta Societatea în faţa 
oricărei persoane fizice sau juri-
dice, de drept public sau de drept 
privat, inclusiv, dar fără a se 
limita la, în faţa Oficiului Regis-
trului Comerţului competent, în 
vederea ducerii la îndeplinire a 
prevederilor Hotărârii ce se va 
adopta, putând transmite acest 
mandat oricărui avocat ales. 9. 
Diverse. Unul sau mai mulţi acţi-
onari 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; şi 
b) de a prezenta proiecte de hotă-
râre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale.  
Drepturile prevăzute la pct. a şi b 
de mai sus pot fi exercitate numai 
în scris (transmise prin servicii de 
curierat sau prin mijloace electro-
nice), în termen de cel mult 15 zile 
de la data publicării convocării. 
Documentele şi materialele infor-
mative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi a adunării 
sunt disponibile pentru toţi acţio-
narii la sediul Societăţii. Prezentul 
Convocator se publică pe site-ul 
de internet al Societăţii la adresa 
http://www.imsaproiect.ro/, în 
ziarul Jurnalul Naţional şi se 
transmit către BVB. Fiecare acţi-
onar are dreptul să adreseze între-
bări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării generale 
în termen de 15 zile de la data 
publicării convocatorului. Acţio-
narii îşi vor putea exercita dreptul 
de vot în Adunarea Generală fie 
personal, fie prin reprezentant, în 
baza unei procuri scrise acordate 
unui alt acţionar sau unui terţ, în 
prevederile articolului 20 din 
Actul Constitutiv, ale art. 243 din 
Legea nr. 297/2004 capital, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare şi ale Reglamentului nr. 
6/2009 privind exercitarea 
anumitor drepturi ale acţionarilor 
în cadrul adunărilor generale ale 
societatilor comerciale, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
emis de Comisia Natională a 
Valorilor Mobiliare şi ale art. 125 
alin.1 din Legea nr. 31/1990 
privind societăţile, republicată, cu 
modificările ulterioare. În situaţia 
în care acţionarii îşi vor exercita 
dreptul de vot prin reprezentanţi, 
reprezentanţii vor trebui să 
depună procurile la Societate 
înaintea începerii Adunării. 
Procurile vor fi reţinute de Socie-
tate, făcându-se menţiune despre 
aceasta în procesul-verbal. În 
c a z u l  î n  c a r e  l a  d a t a  d e 
20.04.2016, ora 09:00 nu se va 
întruni cvorumul necesar adop-
tării către Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, la data de 
21.04.2016, ora 09:00 va avea loc o 
nouă şedinţă a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor, în acelaşi 
loc şi cu aceeaşi ordine de zi, acţi-
onarii, astfel întruniţi, putând 
delibera asupra punctelor de pe 
ordinea de zi, indiferent de  
cvorum, şi adoptând hotărâri cu 
majoritatea voturilor exprimate. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul Societăţii sau la 

tel. 021/316.39.29. Bucureşti, 
07.03.2016, S.C. IMSAPROIECT 
S.A. prin Dl. Petru Santo Preşe-
dinte al Consiliului de Adminis-
traţie.

LICITAȚII  
l SC Hidroconstrucţia SA Sucur-
sala Banat, cu sediul în Caran-
sebeş, Str.Ardealului, Nr.166, jud.
Caraş Severin, anulează licitaţia 
de deşeuri metal din data de 
15.03.2016.

l Comuna Miroslava, județul 
Iaşi, organizează licitație publică 
deschisă, în data de 4.04.2016, 
orele 10.00 pentru concesionare 
teren construire locuințe tineri: 
-477mp situat în T72, nr. Cadas-
tral 77456; -500mp situat în T72, 
nr. Cadastral 77405; 589mp situat 
în T72, nr. Cadastral 77404; 
-471mp situat în T72, nr. Cadas-
tral 77448; -500mp situat în T72, 
nr. Cadastral 77436; 425mp situat 
în T75, nr. Cadastral 77328; 
-450mp situat în T74, nr. Cadas-
tral 77224; -385mp situat în T74, 
nr. Cadastral 77238; -566mp situat 
în T74, nr. Cadastral 77237; 
-591mp situat în T74, nr. Cadas-
tral 77235; -728mp situat în T56, 
nr. Cadastral 826/1/1. Caietul de 
sarcini poate fi obținut de la 
Biroul Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei comunei Miroslava, 
județul Iaşi. Costul Caietului de 
sarcini este de 50 lei. Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 
1.04.2016, orele 13.30.

l Primăria Comunei Prăjeni, sat 
Prăjeni, comuna Prăjeni, judeţul 
Botoşani, CIF:3373330, telefon/ 
fax: 0231.553.010, e-mail: primari-
aprajeni@yahoo.com concesio-
nează suprafaţa de 19,36 mp, 
spaţiu ce aparţine dispensarului 
uman Prăjeni pentru desfăşurarea 
activităţii specifice de farmacie 
umană, af lat în proprietatea 
publică a Consiliului Local 
Prăjeni, judeţul Botoşani, pe o 
periodă de 10 ani. Documentaţia 
de atribuire poate fi procurată de 
la sediul primăriei comunei 
Prăjeni. Costul documentaţiei de 
atribuire este 20 lei. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 28 
martie 2016, ora 14:00. Oferta 
într-un singur exemplar original, 
se va depune până la 04 aprilie 
2016, ora 09:00 la sediul Primăriei 
Comunei Prăjeni. Şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 04 
aprilie 2016, ora 11:00 la sediul 
Primăriei comunei Prăjeni.

l Penitenciarul Bacău organi-
zează la sediul din str.G-ral Guşe, 
nr.3, la 18.03.2016, ora 12.00, lici-
taţia cu strigare pentru închirierea 
a două spaţii destinate insta-
lării automate de băuturi calde şi 
un automat pentru băuturi calde 
şi/sau reci şi gustări tip snack. 
Tariful minim este 350Lei/mp/
lună, pasul de licitare  10Lei, 
garanţia de participare este 84Lei 
pentru automatele de băuturi 
calde  sau 168Lei pentru auto-
matul de gustări. Informaţii la 
sediul unităţii  sau telefon: 
0234.520.852, int.115.

l Societatea Filiala de Întreţinere 
şi Servicii Energetice Electrica 
Serv -S.A. -S.I.S.E. Electrica 
Transilvania Sud, organizează în 
data de 22.03.2016, ora 10:00, la 
sediul său, procedura de licitaţie 
deschisă, urmată de strigarea 

liberă a preţului, prin care, doreşte 
să vândă mijloace fixe tip AUTO 
(Alba, Braşov, Tg Mureş, Sibiu si 
Sf Gheorghe). Documentaţia 
aferentă procedurii costă 150 lei 
fără TVA şi se poate ridica de la 
sediul SISE Electrica Transilvania 
Sud din Braşov, str. 13 Decembrie  
nr. 17 A. Informaţii suplimentare 
privind desfăşurarea procedurii se 
pot obține la telefon: 0372/680321.

l Consiliul Local Breaza organi-
zează: procedura de autorizare, a 
autorizatiilot taxi pentru trans-
portul de persoane în regim de 
taxi. a) numărul autorizatiilot 
taxi, pe numar de ordine care vor 
fi atribuite până la 20 bucăţi din 
care se scad cele 2 existente; b) 
data limită de depunere a cere-
rilor de înscriere 13 mai 2016, ora 
10:00. c) documentele care trebu-
iesc depuse: - conform prevede-
rilor regulamentului privind 
organizarea, funcţionarea şi auto-
rizarea transportului în regim de 
taxi, care se poate procura de la 
sediul primăriei Breaza pentru 
suma de 50 lei; d) data anunţării 
rezultatului atribuirii: 18 mai 
2016; e) dată la care va fi dema-
rata procedura de eliberare a 
autorizatiilot taxi – va fi stabilită 
ulterior după comunicare rezultat 
procedura. f) criteriile de departa-
jare şi punctajele care se acordă se 
regăsesc în regulamentul privind 
organizarea, funcţionarea şi auto-
rizarea transportului în regim de 
taxi.

l Organizatorul  l ic itaţ iei : 
R.P.L.Ocolul Silvic Ghimeş -Făget 
R.A., comuna Ghimeş -Făget, sat 
Făget, strada Principală, telefon/
fax: 0234.385.727, e-mail: os.
ghimesfaget@yahoo.com. Data şi 
ora  desfăşurăr i i  l ic i taţ ie i : 
25.03.2016, ora 14.30. Locul 
desfăşurării licitaţiei: sediul 
R.P.L.Ocolul Silvic Ghimeş -Făget 
R.A., din localitatea Ghimeş 
-Făget, sat Făget, strada Princi-
pală. Tipul licitaţiei: Licitaţie 
publică cu strigare. Licitaţia este 
organizată şi se va desfăşura 
conform prevederilor Regulamen-
tului de valorificare a masei 
lemnoase proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.924/2015. Data şi ora 
o r g a n i z ă r i i  p r e s e l e c ţ i e i : 
18.03.2016, ora 14.30. Data şi ora 
limită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: 17.03.2016, 
ora 16.00. Lista partizilor, preţul 
de pornire şi pasul de licitaţie 
pentru fiecare partidă sunt afişate 
la sediul organizatorului şi pe site-
ul :  www.ocoalederegim.ro . 
Volumul total de masă lemnoasă 
pe picior este de: 659mc. Din care 
pe natură produse: -Produse prin-
cipale -323mc; -Produse secun-
dare -122mc; -Produse de igienă 
-0mc; -Produse accidentale 
-214mc; Şi respectiv pe specii şi 
grupe de specii: -Răşinoase 
-659mc; -Fag -0mc; -Stejar -0mc; 
-Diverse tari -0mc; -Diverse moi 
-0mc. Masa lemnoasă pe picior 
oferită spre vânzare nu provine 
din fondul forestier proprietate 
publică certificat. Masa lemnoasă 
rămasă neadjudecată va face 
obiectul unei noi licitaţii în data 
de 08.04.2016, ora 14.30, cu prese-
lecţie în data de 01.04.2016, ora 
14.30. Data şi ora limită până la 
care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la 
licitaţie: 31.03.2016, ora 16.00. 

Masa lemnoasă rămasă neadjude-
cată după a doua licitaţie se va 
putea adjudeca prin negociere în 
condiţiile prevăzute de reglemen-
tările în vigoare. Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul 
organizatorului licitaţiei începând 
cu data de 10.03.2016. Pentru 
informaţii şi date suplimentare vă 
puteţi adresa organizatorului lici-
taţiei la telefon/fax: 0235.385.727, 
e-mail: os.ghimesfaget@yahoo.
com. Persoană de contact: Ing.
Fond Forestier Moisă Ion.

PIERDERI  
l Pierdut carnet student emisa de 
Universitatea Bucuresti, Facul-
tatea de Biologie, pe numele de 
Costin (Bozianu) Gina Valenti-
na.O declar nula.

l Pierdut certificate constatator 
emis pentru terţi nr.195883 din 
22.05.2015, al P.F.A.Belciu Cris-
tian înregistrată în Registrul 
Comerţului de pe lângă Tribu-
n a l u l  B u c u r e ş t i  s u b 
F40/1201/2012, CUI 29978778. Îl 
dclar nul.

l SC.Marvel Fruct SRL, cu sediul 
in Str,Filesti, nr.9, jud.Galati, 
avand CUI.RO31634385, declara 
pierdut Certificat constatator si 
Certificat de inregistrare. Le 
declaram nule.

l  S C P R O  M e d i a  E n e r g y 
SRL  (J40/5999/09.05.2013; 
RO31617627), cu sediul în Bucu-
reşti, sector 3, Bulevardul Bure-
bista, nr.3, bl.D16, sc.4, et.4, ap.121, 
cam.3, declarăm pierdut Certificat 
de înregistrare seria B, nr.2846239, 
emis de către Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului, eliberat în 
data de 11 nov.2013.

l S.C.Perfect Tour SRL, cu sediu 
în Bucureşti, sector 1, str.Theodor 
Aman,  nr.11, înmatriculată la 
O R C  B u c u r e ş t i  s u b  n r.
J40/3469/2004, CUI 14241637, 
prin prezenţul anunţ declară că a 
pierdut anexele licenţei de turism 
cu nr.2144 pentru punctul de 
lucru din Iaşi, Str.Ştefan Cel Mare 
şi Sfânt, nr.3, şi punct de lucru 
Piteşti, Bld.Republicii, nr.116-118.

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Topoloveni. Anunț privind amânarea vânzării pentru bunuri 
imobile. Nr. 8746/11.03.2016. În conformitate cu prevederile art. 
247, alin. (6), din Legea nr. 207/2015, privind Codul de Procedură 
Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, licitația din data 
de 17.03.2016, orele 10.00, privind vânzarea terenului intravilan 
în sup. de 1771 mp, situat în comuna Bogați, jud. Argeș, 
aparținând debitorului Matusoiu Ion, din Rm. Vâlcea, se amână 
până la o dată ce va fi stabilită ulterior, conform prevederilor 
legale în vigoare.

Ministerul Finanțelor Publice. 
A g e n ț i a  N a ț i o n a l ă  d e 
Administrare Fiscală. Direcția 
G e n e r a l ă  R e g i o n a l ă  a 
Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova. 
Serviciul Fiscal Orășenesc 
Mizil. Dosar de executare nr. 
1/C. Nr. 1612/10/03/2016. 
S . F . O .  M i z i l  a n u n ț ă 
organizarea licitației în data 
de 28/03/2016,  pr iv ind 
vânzarea următoarelor bunuri 

 imobile: - teren  intravilan în 
suprafață totală de 1353 mp, 
situat în comuna Colceag, sat 
Parepa - Rușani, preț de 
evaluare/ de porn ire a l 
licitației 9154 lei. Anuntul nr. 
1610/10.03.2016 poate fi 
consultat la sediul organului 
fiscal ,  la Pr imăr ia com. 
Co lceag ș i pe site ANAF 
( l i c i t a ț i i ) .  Pen t r u  da t e 
suplimentare privind condițiile 
de part ic ipare ș i  acte le 
necesa re  l a  depunerea 
ofertelor puteți apela numărul 
0244.251671, persoană de 
contact: Stoica Ioana. Data 
afișării: 14.03.2016.




