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OFERTE SERVICIU
l FIRMĂ DE PAZĂ ANGAJEAZĂ 
AGENŢI DE SECURITATE ŞI INTER-
VENŢIE PENTRU TRENURILE DE 
CĂLĂTORI, CU SAU FĂRĂ ATESTAT. 
RELAŢII LA TELEFON: 0785.285.972.
 
l Angajam 2 muncitori necalificati in agri-
cultura. Varsta max 30 ani. Cerem disponibi-
litate week-end in sezon. 0758.485.424.
 
l SC Rosilo Montaj SRL angajează inginer 
constructor cu experienţă de minim 4 ani, 
carnet conducere cat.B, cunoştinţe minime de 
limba chineză. Tel.0368.885.814.
 
l Spitalul Universitar de Urgenta Elias 
organizeaza concurs in vederea ocuparii unui 
post vacant de manager persoana fizica in 
data de 24.05.2017şi 25.05.2017. Inscrierile se 
fac pana in data de 12.05.2017 la Birou 
Resurse Umane din cadrul Academiei 
Romane.
 
l Şcoala Gimnazială Ostroveni anunţă 
scoaterea la concurs a postului contractual 
temporar vacant (1 normă) de administrator 
financiar şcolar, studii superioare. Concursul 
se va desfăşura în data de 03.05.2017, ora 
9.00, la sediul unităţii şcolare. Data limită 
pentru depunerea dosarelor este 24.04.2017. 
Persoană de contact Grigore Ioan, telefon 
0251.337.663. 
 
l Primăria Comunei Vatra Moldoviţei, cu 
sediul în localitatea Vatra Moldoviţei, judeţul 
Suceava, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
referent, un post, conform prevederilor HG 
nr. 286/2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 15.05.2017, ora 
13.00; -proba interviu în data de 17.05.2017, 
ora 12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: a)studii medii; b)cunoştinţe 
operare calculator; c)vechime în muncă:-. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Vatra Moldoviţei. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Primăriei Comunei Vatra 
Moldoviţei, persoană de contact: Saghin 
Virgil, telefon: 0230.336.150.
 
l Institutul Oncologic “Prof.Dr.Alexandru 
Trestioreanu” Bucureşti scoate la concurs, 
conform HG 286/2011 un post vacant 
contractual de Şef Serviciu gr.II în cadrul 
Serviciului Administrativ (cerințe pentru 

ocuparea postului: diplomă de licență în 
specialitatea inginer constructor, 5 ani 
vechime ȋn specialitatea postului, concurs 
pentru ocuparea postului), un post vacant 
contractual de Şef Serviciu gr.I în cadrul 
Serviciului Evaluare şi Statistică Medicală 
(cerințe pentru ocuparea postului: diplomă 
de licență în specialitatea economie, 2 ani 
vechime ȋn specialitatea postului, concurs 
pentru ocuparea postului) şi un post vacant 
contractual de Şef Birou gr.II în cadrul Biro-
ului Achiziţii Publice, Contractare (cerințe 
pentru ocuparea postului: diplomă de licență 
în specialitatea economie, 5 ani vechime ȋn 
specialitatea postului, concurs pentru 
ocuparea postului). Dosarele de concurs se 
depun la Serv.RUNOS din cadrul Institutului 
până la data de 02.05.2017, ora 15.00. Proba 
scrisă va avea loc ȋn data de 10.05.2017, ora 
9.00, iar proba interviu va avea loc ȋn data de 
12.05.2017, ora 9.00, la sediul Institutului din 
Şos.Fundeni, nr.252, sect.2, Bucureşti. Mai 
multe informații pot fi obținute la avizierul 
institutului şi pe site-ul www.iob.ro
 
l Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Săcălaz, judeţul Timiş, cu sediul în 
comuna Săcălaz, str.a IV-a, nr. 368, județul 
Timiş, organizează concurs pe perioadă 
nedeterminată, conform HG nr.286/2011, 
pentru ocuparea funcției contractuale 
vacante de: -infirmier la Compartimentul 
Azil de Bătrâni. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de: 10.05.2017, 
ora 10.00; -interviul în data de: 10.05.2017, 
ora 14.00. Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții pentru funcția de infirmier: 
-studii postliceale de specialitate; -fără 
vechime în specialitatea studiilor; -fără 
vechime în muncă. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Unității Administrativ Teritoriale 
Comuna Săcălaz, ultima zi de înscriere 
-02.05.2017. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul: Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Săcălaz, judeţul Timiş 
-Compartimentul Resurse Umane, telefon: 
0256.367.491. 
 
l A.J.P.I.S.- Ilfov cu sediul în Bucureşti str. 
Ion Câmpineanu nr. 3A, sector 1, tel./ fax: 
021.256.97.83/ 0371.601.908, organizează 
concurs în perioada 26.04 –28.04.2017, scris şi 
interviu, ora 9.30 pentru 1 post temporar 
vacant pe perioadă determinată de inspector, 
clasa I, grad profesional superior la comp. 
Economic, financiar -contabilitate; cerinţe: 
studii universitare absolvite cu diplomă de 
licenţă studii economice, vechime în speciali-

tatea studiilor min. 9 ani. Depunere dosar de 
înscriere până la data 21.04.2017 la sediul 
instituţiei.
 
l Primăria Comunei Gălăneşti, județul 
Suceava, organizează în zilele de 10.05.2017, 
ora 10.00 -proba scrisă şi 12.05.2017, ora 
10.00 -interviul, concurs pentru ocuparea 
unui post contractual de execuție vacant de 
muncitor necalificat în cadrul Comparti-
mentului Întreținere, Deservire, Gospodă-
rire din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Gălăneşti, județul 
Suceava, conform Hotărârii Guvernului 
nr.286/23.03.2011. Condiții de participare: 
-minim studii gimnaziale; -vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării funcției 
publice: 0 ani. Condiții de desfăşurare a 
concursului: Dosarele de înscriere la concurs 
se depun la secretarul comunei Gălăneşti, 
județul Suceava, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, şi la sediul Primăriei Comunei Gălă-
neşti. Relații suplimentare cu privire la 
conținutul dosarului, bibliografie etc se pot 
obține de la secretarul comunei, telefon: 
0230.412.320. 
 
l Primăria Comunei Borod, cu sediul în 
localitatea Borod, str.-, nr.162, judeţul Bihor, 
organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de: Inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant, din cadrul Compartimentului 
de Asistență socială şi autoritate tutelară, 1 
post. Concursul se va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 18 mai 2017, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Borod; -proba 
interviu în data de 22 mai 2017, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Borod. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă, în domeniul asistenței sociale; 
-vechime: nu este cazul; -cunoştințe de bază 
operare PC (Word şi Excel). Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Borod. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Comunei Borod, 
persoană de contact: Venter Maria, telefon: 
0259.315.098, fax: 0259.315.506, e-mail: 
primaria_borod@yahoo.com 
 
l Asociația GAL “Colinele Olteniei” scoate 
la concurs, în vederea implementării Strate-
giei de Dezvoltare Locală 2014-2020, strategie 
finanțată prin Axa Leader din Programul 
Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 

următoarele posture vacante: responsabil 
tehnic şi monitorizare (2 posturi). Dosarele de 
concurs se vor depune pâna cel tarziu 
24.04.2017, ora 17.00, la sediul Asociației 
GAL “Colinele Olteniei”,Com.Coțofenii din 
Dos, str.Nicu Iovipale, Nr.170, Jud.Dolj. 
Selecția va fi realizată după cum urmează: 
Etapa 1- Selectarea candidaților care îndepli-
nesc toate cerințele postului. Etapa 2- Organi-
zarea interviului de selecție. Interviul va fi 
organizat în data de 26.04.2017. Doar candi-
dații selectați vor fi contactați pentru interviu. 
Relatii suplimentare se pot obţine la sediul 
Asociației sau la numărul de telefon: 
0727.392.953.
 
l Institutul de Chimie Macromoleculară 
„Petru Poni” cu sediul în Iaşi, Aleea Grigore 
Ghica Vodă, nr. 41A, Centrul De Cercetari 
Avansate Pentru Bionanoconjugate şi Biopo-
limeri – IntelCentru, in cadrul proiectului 
Horizont 2020 WIDESPREAD 2-2014: ERA 
Chairs: SupraChem Lab Laboratory of 
Supramolecular Chemistry for Adaptive 
Delivery Systems ERA Chair initiative, 
organizează concurs pentru ocuparea unui 
post temporar vacant: - 1 post Cercetator 
Stiintific I (CS I ERA CHAIR). Detalii 
despre posturile ofertate precum si conditiile 
de aplicare se gasesc la sediul institutului sau 
pe pagina web a proiectului care contine si 
sistemul on-line de inscriere:  http://www.
intelcentru.ro/suprachem_lab/jobs.php. Data 
limita pentru inscriere este 05.06.2017. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine şi pe adresa 
de e-mail: fq_suprachemlab@icmpp.ro sau 
Tel: 0723232537.
 
l Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret 
Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, 
nr.40, jud.Cluj, organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcției publice de execuție vacantă 
din cadrul Compartimentului Financiar-Bu-

get-Plăți al aparatului propriu al instituției, şi 
anume: 1.Inspector clasa I, grad profesional 
superior -1 post. Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la concurs şi 
a ocupării funcţiei publice sunt: -absolvent 
studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă în domeniul ştiințelor economice, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă, sau echiva-
lentă în domeniul ştiințelor economice; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 9 ani. 
Concursul se va desfăşura conform calenda-
rului următor: -03.05.2017, ora 16.00: terme-
nul-limită pentru depunerea dosarelor; 
-16.05.2017, ora 10:00: proba scrisă; -data şi 
ora interviului vor fi comunicate ulterior. 
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute de art.49, alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în 
termen de 20 zile de la publicarea anunţului. 
Detalii privind condiţiile specifice şi biblio-
grafia de concurs sunt disponibile accesând 
pagina oficială a instituției: www.djstcluj.ro. 
Relaţii suplimentare referitoare la actele 
necesare pentru întocmirea dosarului de 
participare la concurs la sediul DJST Cluj, 
Bld.Eroilor, nr.40, Cluj-Napoca -Biroul 
Resurse Umane. Persoană de contact: Artean 
Laura, consilier superior, telefon: 
0722.737.975. 
 
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Arad, cu sediul în localitatea Arad, 
strada General Gheorghe Magheru, nr.13, 
judeţul Arad, organizează în temeiul Hotă-
rârii Guvernului nr.286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea, pe perioadă determinată de 36 de 
luni, a unei funcţii contractuale vacante, 

repartizată pentru Programul Naţional de 
Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) cores-
punzătoare funcţiilor contractuale de condu-
cere din cadrul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Arad, la Serviciul 
Cadastru -Biroul de Înregistrare Sistematică, 
în perioada 10.05-15.05.2017, după cum 
urmează: 1 post şef birou, gr.II -Serviciul 
cadastru -Biroul de înregistrare sistematică 
(contract individual de muncă pe perioadă 
determinată de 36 de luni). Cerinţele 
postului: -studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă licenţă, în domeniul 
geodeziei sau cadastru, specializarea: 
cadastru, geodezie, topografie, măsurători 
terestre şi cadastru, topografie minieră; 
-vechime în specialitatea studiilor: minim 6 
ani şi 6 luni; -minim 1 an vechime în funcţie 
de conducere în domeniul cadastru, geodezie, 
topografie, măsurători terestre şi cadastru, 
topografie minieră. Susţinerea concursului: 
concursul constă în 3 etape succesive astfel: 
-selecţia dosarelor de înscriere; -susţinerea 
probei scrise; -susţinerea interviului. Pentru a 
fi admişi, candidaţii trebuie să obţină la 
fiecare probă minim 70 de puncte. Concursul 
se va organiza conform calendarului 
următor: -02 mai 2017, ora 16.00: termenul-li-
mită de depunere a dosarelor la secretariatul 
instituţiei, cam.6; -10 mai 2017, ora 10.00, 
proba scrisă, la sediul OCPI Arad, Splaiul 
General Gheorghe Magheru, nr.13, etajul 1, 
sala de şedinţe; -15 mai 2017, ora 10.00: 
proba interviu, la sediul OCPI Arad, Splaiul 
General Gheorghe Magheru, nr.13, etajul 1, 
sala de şedinţe. Date contact şi informaţii 
suplimentare: tel.0257.256.144, int.103, 
e-mail: ar@ancpi.ro sau elena.avram@ancpi.
ro. Temei legal: art.7, alin.(4) din HG 
nr.286/2011, modificată şi completată de HG 
nr.1027/2014.
 
l Primăria Comunei Păuneşti, județul 
Vrancea, organizează la sediul său din 
comuna Păuneşti, județul Vrancea, concurs 
de recrutare pentru ocuparea unei funcţii 
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publice vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent, în cadrul Compartimen-
tului Juridic- Resurse umane din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Păuneşti, 
judeţul Vrancea, şi concurs de recrutare 
pentru ocuparea unei funcţii publice vacante 
de consilier, clasa I, grad profesional debu-
tant, în cadrul Compartimentului Registrul 
agricol din aparatul de specialitate al prima-
rului comunei Păuneşti, judeţul Vrancea. 
Condiţiile de participare la concurs: Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute la art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicată (2), privind Statutul 
funcţionarilor publici, şi condiţiile prevăzute 
de lege şi cele specifice pentru ocuparea 
funcţiei publice, respectiv: I.Pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa 
I, grad profesional asistent, în cadrul 
Compartimentului juridic -Resurse umane: 
-studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiinţelor economice 
şi/sau în domeniul ştiinţelor administrative; 
-cunoştinţe operare PC -nivel de bază; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 1 an; 
-proba scrisă: data de 15.05.2017, ora 9.00, la 
sediul Primăriei Comunei Păuneşti, judeţul 
Vrancea; -proba de interviu: data de 
17.05.2017, ora 9.00, la sediul Primăriei 
Comunei Păuneşti, judeţul Vrancea. II.
Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
de consilier, clasa I, grad profesional debu-

tant, în cadrul Compartimentului Registrul 
agricol: -studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul îmbunătăţirilor 
funciare şi/sau în domeniul agronomiei; 
-cunoştinţe operare PC -nivel de bază; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: nu este cazul; 
-proba scrisă: data de 15.05.2017, ora 9.00, la 
sediul Primăriei Comunei Păuneşti, judeţul 
Vrancea; -proba de interviu: data de 
17.05.2017, ora 9.00, la sediul Primăriei 
Comunei Păuneşti, judeţul Vrancea. Dosa-
rele de înscriere se depun la sediul instituţiei 
în termen de 20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial. Date contact: 
tel.0237.268.104 sau la sediul Primăriei 
Păuneşti, judeţul Vrancea.
 
l U.A.T. Municipiul Sebeş  organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a  unei funcţii 
publice de execuţie vacantă de: 1.Consilier, 
clasa I,grad profesional superior din cadrul 
Compartimentului Proiecte cu Finanţare 
Internă şi Internaţională -Direcţia Tehnică 
-Aparatul de specialitate al primarului -Id 
Post:455891. Probele stabilite pentru postul 
de Consilier, clasa I, grad profesional superior 
în cadrul Comp. Proiecte cu Finanţare 
Internă şi Internaţională : proba scrisă şi 
interviul. Data, ora şi locul desfăşurării 
concursului: -15.05.2017, ora 11.00 -sediul 
Primăriei Municipiului Sebeş -proba scrisă; 

-data, ora şi locul desfăşurării interviului se 
vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la 
proba scrisă; Termenul de depunere al dosa-
rului de înscriere: -03.05 .2017, ora 14.00. 
Condiţii de participare pentru postul de 
Consilier, clasa I, grad profesional superior 
din cadrul Compartimentului Proiecte cu 
Finanţare Internă şi Internaţională: -candi-
datul trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 -privind Statutul funcţionarilor 
publici cu modificările şi completările ulteri-
oare; -studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime în specialitatea studiilor: 
minim 9 ani.
 
l Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. 
Avalanşei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, 
în data de 19.05.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier, grad profesional  asistent - 
Serviciul Financiar Contabil - Direcția 
Administrarea Bugetului Asigurărilor pentru 
Şomaj; Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante: Pregătire de specialitate 
– studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ramura de ştiinţă: ştiinţe 
economice; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 
1 an; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 

Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare a concursului: 19.05.2017 – ora 
10:00 – proba scrisă.  Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul ANOFM
 
l Comuna Gurghiu, cu sediul în Gurghiu, 
str.Petru Maior, nr.8, jud.Mureş, organizează 
concurs pentru ocuparea a 2 funcţii contrac-
tuale vacante de: Şef Serviciu 1 post- din 
cadrul Consiliul Local Gurghiu- Serviciu Apă 
Canal, Muncitor 2 posturi- din cadrul 
compartimentului Servicii Publice, Adminis-
trative şi Cultură. Concursul se va desfăşura 
la sediul Comunei Gurghiu, str.Petru Maior, 
nr.8, judeţul Mureş, astfel: proba scrisă în 
data de 18.05.2017, ora 10,00; interviu (proba 
orală)- data si ora se vor comunica ulterior şi 
se va susţine cu respectarea prevederilor 
art.24 alin.(5) din HG nr.427/2015. Condiții 
de participare: Şef Serviciu: vechime în speci-
alitatea studiilor de minim 3 ani; abilităţi de 
comunicare, capacitate de sinteză, analiză şi 
iniţiativă; cunoştinţe de operare pe calculator; 
Muncitor: studii generale; vechime 2 ani. 
Dosarele se depun la sediul Comunei 
Gurghiu în termen de 10 zile lucratoare de la 
data publicării prezentului anunţ în Moni-
torul Oficial. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Comunei Gurghiu, pe site-ul 
primăriei: www.comunagurghiu.ro, la 
telefon: 0265.536.003. 

 
l Comuna Gurghiu, cu sediul în Gurghiu, 
str.Petru Maior, nr.8, jud.Mureş, organizează 
concurs pentru ocuparea unor functii publice 
vacante de: Referent Superior III, 1 post- din 
cadrul compartimentului Asistenţă Socială; 
Referent Superior III, 1 post- din cadrul 
Biroului Financiar Contabil. Concursul se va 
desfăşura la sediul Comunei Gurghiu, str.
Petru Maior, nr.8, judeţul Mureş, astfel: proba 
scrisă în data de 18.05.2017, ora 10,00; 
interviu (proba orală)- data şi ora se vor 
comunica ulterior şi se va susţine cu respec-
tarea prevederilor art.24 alin.(5) din HG 
nr.427/2015. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţii generale prevăzute la art.54 
din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
Funcţionarilor Publici, r2, cu modificările şi 
completările ulterioare; studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; vechime în speci-
alitatea studiilor 9 ani, conform art.57 alin.5  
lit.c. Dosarele se depun la sediul Comunei 
Gurghiu în termen de 20 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ în Monitorul Oficial. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Comunei Gurghiu pe site-ul primăriei www.
comunagurghiu.ro, la telefon: 0265.536.003. 
 
l Primăria Municipiului Dorohoi organi-
zează concurs în data de 15.05.2017 orele 
10.00 proba scrisă şi în data de 19.05.2017 
interviul pentru ocuparea a 4 funcții publice 
de execuție la Compartimentul achizitii 
publice: 1.-consilier, clasa I, grad profesional 
principal; 2.- consilier, clasa I, grad profesi-

onal asistent; 3.-consilier, clasa  I, grad profe-
sional asistent; 4.- consilier juridic, clasa I, 
grad profesional debutant. Au fost stabilite 
următoarele condiţii de participare la 
concurs: -să îndeplinească condiţiile prevă-
zute la art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici republicată; - 
studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; -minim 5 
ani vechime în specialitatea studiilor - consi-
lier principal; - minim 1(un) an vechime în 
specialitatea studiilor - consilier asistent;- fără 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 

executare silită persoane juridice. Dosar de executare nr. 9430/ 2016. Nr. 300882 din 13.04.2017. 

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 04, ziua 13. În temeiul prevederilor art. 250 

alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, va face cunoscut că în ziua de 26 Aprilie 2017, ora 09,30, la sediul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Ialomița, loc. Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Nistor Sem SRL, licitația a 

2-a. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care 

grevează bunurile, dacă este cazul), Preţ de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA-lei-, Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit*: 1 Grapă cu discuri purtată 1120/25-23 MA/AG, an fabr. 2007, 7.406 lei, 19%; 2 

Maşină de împrăştiat îngrăşăminte MERT-SAN SUPER FS1000, an 2005 , 3.704 lei, 19%. *Regimul și 

cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei 

care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 

înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se 

prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până cel târziu în data de 24 Aprilie 2017, 

ora 16,30 să prezinte: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii 

garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei 

se va efectua în contul RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești, CIF 29511925, deschis la Trezoreria mun. Slobozia; c) împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul 

unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, 

actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate, g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarație 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 

.... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243/237140 interior 184, 186. Data afișării: 

14.04.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 

executare silită persoane juridice. Dosar de executare nr. 12915/ 2016. Nr. 300881 din 13.04.2017. 

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 04, ziua 13. În temeiul prevederilor art. 250 

alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, va face cunoscut că în ziua de 26 Aprilie 2017, ora 10,30, la sediul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Ialomița, loc. Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC PLG Construct SRL, 

licitația a 2-a.Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile 

care grevează bunurile, dacă este cazul): 1 Stație semiautomatizată de preparat betoane, capacitate 

producţie 45 mc/h, putere 60 kw, an fabr. 2016; Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA-lei: 97.744 

lei; Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*: 19%. *Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru 

vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 

bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în 

acest scop și până cel târziu în data de 24 Aprilie 2017, ora 16,30 să prezinte: a) oferta de cumpărare; 

b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul 

RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, 

CIF 29511925, deschis la Trezoreria mun. Slobozia; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 

Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 

limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, g) pentru 

persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarație pe proprie 

răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 

Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de 

mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ..... Alte 

informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți 

adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243/237140 interior 184, 186. Data afișării: 

14.04.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 6381/2017. Nr. 300880 din 13.04.2017. 

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna 04, Ziua 13. În temeiul prevederilor art. 

250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare,vă face cunoscut că în ziua de 26 Aprilie 2017, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Ialomița, loc. Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei A.J.C.O.C.T.C. Bărăganu - 

Ialomița, licitația 1. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și 

privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA: 1. 

Tocătoare resturi vegetale UBALDI PLV-L160, an 2010, funcțională, 15.800 lei; 2. Cisternă vidanjă T-

527 PN 40/2, an 2010, funcțională, 28.500 lei; 3. Cisternă vidanjă T-527 PN 50, an 2010, funcțională, 

25.900 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: Neimpozabil. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea 

adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept 

asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 

pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de 

vânzare, la locul fixat în acest scop și până cel târziu în data de 24 Aprilie 2017, ora 16.30, să prezinte: 

a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma 

scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în 

contul RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 

Ploiești, CIF 29511925, deschis la Trezoreria mun. Slobozia; c) împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate, g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarație 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 

... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți 

adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior 184, 186. Data afișării: 

14.04.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 7p / 2016. Nr. 300885 din 13.04.2017. 

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna 04, Ziua 13. În temeiul prevederilor art. 

250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare,vă face cunoscut că în ziua de 26 Aprilie 2017, ora 13.00, la sediul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Ialomița, loc. Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Exclusiv Security SRL, 

licitația a 2-a. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile 

care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire a licitatiei, exclusiv TVA: 1. Autoturism Dacia 

Logan Ambiance 1,4, 147000 km, an fabr. 2008, 6.122 lei; 2. Autoturism Dacia Logan Kiss 1,5 DCI, 

270000 km, an fabr. 2008, 5.276 lei; 3. Autoturism Dacia Logan Ambiance 1,4, 120000 km, an fabr. 

2008, 6.596 lei; 4. Autoturism Daewoo Cielo, benzină + GPL, 216000 km, an fabr. 1997, 2.706 lei. 

Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 19%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru 

vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 

bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 

acest scop și până cel târziu în data de 24 Aprilie 2017, ora 16.30, să prezinte: a) oferta de cumpărare; 

b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul 

RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, 

CIF 29511925, deschis la Trezoreria mun. Slobozia; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 

Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 

limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, g) pentru 

persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarație pe proprie 

răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 

Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de 

mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ... Alte 

informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa 

la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior 184, 186. Data afișării: 14.04.2017.
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condiții de vechime - consilier debutant. 
Dosarele de înscriere se pot depune la 
Compartimentul resurse umane,  în termen 
de 20 de zile  de la data publicării anunţului. 
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa 
la Compartimentul resurse umane, din 
cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi sau la 
tel. 0231/610133, interior 114.
 
l Primăria Comunei Borca, Judeţul Neamţ, 
organizează concurs/examen în vederea 
ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă 
pe perioadă nedeterminată de inspector, clasa 
I, grad profesional asistent, nivelul studiilor 
superioare- Serviciul Public De Asistenţă 
Socială, la sediul instituţiei în data de 15 mai  
2017, ora 10,00. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs/examen; a) -studii superioare 
- studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul asistenţei sociale sau 

administraţiei publice; b) - îndeplineşte condi-
ţiile specifice pentru ocuparea funcţiei 
publice - să aibă cel puţin un an vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice; Tipul probelor de concurs: a) 
– proba scrisă  se va desfăşura la sediul 
Primăriei Comunei Borca în data de  15  mai 
2017, ora 10,00; b) – data interviului va fi 
stabilită ulterior; dosarele de concurs se vor  
depune în perioada 14 aprilie 2017 - 3 mai 
2017 (inclusiv), între orele 8.00 şi 16.00 la 
secretariat. Date contact: tel: 0233268005
 
l Anunț primăria Comunei Vețca organi-
zează concurs pentru ocuparea  funcţiei 
publice de execuţie vacante de: Referent, 
clasa III, grad profesional asistent, în cadrul 
Compartimentului stare civilă, secretariat, 
asistență socială, juridic, arhivă. Condiţii de 
participare: Candidaţii trebuie să îndepli-
nească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 
54 din Legea nr.188 din 1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, aşa cum a 
fost modificată şi completată de Legea nr.251 
din 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. Studii liceale, respectiv studii 
medii liceale finalizate cu diplomă de bacala-
ureat, Abilitati de comunicare, capacitate de 
sinteză şi analiză, iniţiativă; Cunoştiinţe de 
operare pe calculator, nivel de bază. Vechime 
min. 6 luni în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice. Locul desfăşurării 
concursului: sediul Primăriei Comunei Vețca, 
judeţul Mures. Data concursului: Proba 
scrisă: 18.05.2017 ora 10,00. Interviul se 
susține în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise. Documentele de 
înscriere şi bibliografia pot fi consultate la 
sediul Primăriei Vețca şi pe site-l: www.
szekelyvecke.ro. Dosarele de înscriere se pot 
depune la sediul Primăriei Comunei Vețca  în 
termen de 20 zile de la data publicării in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea III-a. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Vețca sau la 
telefon 0265-344401, 0265-344411. Primar, 
Fekete Pál.
 
l Primăria oraşului Tăşnad, judeţul Satu 
Mare, Str.Lăcrămioarelor, nr.35, anunţă 
concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante de: Inspector- grad profesi-
onal debutant, -în cadrul compartimentului 
forexebug din cadrul Serviciului finaciar 
contabil; Inspector, cls I, grad profesional 
asistent- compartimentul de achiziţii publice- 
în cadrul serviciului Arhitect şef, urbanism şi 
amenajarea teritoriului, gospodărie comu-
nală şi achiziţii publice. Concursul de recru-
tare pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante se organizează astfel: Proba 
scrisă- 15.05.2017, ora 10.00, Proba interviu- 
se va comunica ulterior. Locaţia de desfăşu-
rare concurs: Primăria oraşului Tăşnad. 
Condiţii de participare pentru postul de 
inspector- grad profesional debutant: Candi-
daţii trebuie să îndeplinească cumulativ 
conditiile prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind  Statutul  funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi completările 
ulterioare; studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 

sau echivalentă în ramura de ştiinţă: ştiinţe 
economice- în  specializările: contabilitate, 
contabilitate şi  informatică de gestiune, nu 
este necesară vechime, cunoştinţe operare pe 
calculator- nivel mediu. Condiţii de partici-
pare pentru postul de Inspector- cls I, grad 
profesional asistent- compartimentul de 
achiziţii publice- în cadrul serviciului Arhitect 
şef, urbanism şi amenajarea teritoriului, 
gospodărie comunală şi achiziţii publice: 
candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ 
condiţiile prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul  funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi completările 
ulterioare; studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în ramura de ştiinţă: ştiinţe 
economice, drept, ştiinţe juridice şi tehnice, 
vechime în specialitatea studiilor minim 1 an. 
Dosarele de participare la concurs se depun  
în  termen de 20 de zile de la apariţia în 
Monitorul Oficial, partea a III-a. Relații 
suplimentare, bibliografia se pot obține la 
numărul de telefon: 0261/825.860 sau pe 
wwwprimariatasnad.ro
 
l Primăria Valea Stanciului anunţă organi-
zarea unui concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a postului vacant de 
execuție, de personal contractual, din cadrul 
Primăriei Valea Stanciului, judeţul Dolj, 
Inspector de Specialitate IA, cu respectarea 
prevederilor HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile generale de 
participare: cele specificate la art.3 din Anexa 
nr.1 la HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea prin-
cipiile generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice. Condiții de 
participare specifice: vechime în muncă minim 
9 ani, studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul ştiințelor juridice sau 
administrative şi în domeniul agricol. 
Concursul va consta în selecţia dosarelor de 
înscriere, probă scrisă şi interviu. Dosarul va 
cuprinde în mod obligatoriu actele prevăzute la 
art.6 din Anexa nr.1 la HG nr.286/2011 pentru  
aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiile generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 
Data şi ora susţinerii concursului: 10.05.2017, 
ora 10.00- proba scrisă şi 12.05.2017, ora 10.00- 
interviul, la sediul Primăriei Valea Stanciului, 
judeţul Dolj. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs in termen de 10 zile 
de la data publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial. Informaţii suplimentare se 
vor obţine de la sediul Primăriei Valea Stan-
ciului, judeţul Dolj. Persoană de contact 
doamna Sîrbu Aurelia.
 

l Societatea Naţională a Sării SA- Sucursala 
Salina Slănic, cu sediul în oraşul Slănic, str.
Cuza-Vodă, nr.22, judeţul Prahova, scoate la 
concurs următoarele posturi: un post de 
inginer constructor, un post inginer mecanic 
şi un post expert SSM. Concursul se organi-
zează la sediul sucursalei şi va consta în 
proba scrisă şi interviul. Data organizării 
concursului: 10.05.2017, ora 10.00- proba 
scrisă, 15 mai- interviul. Perioada de 
înscriere: 19.04-04.05.2017, inclusiv, până la 
ora 15.00. Cerinţele postului de inginer 
constructor: -studii superioare de licenţă şi/
sau master în specializarea construcţii civile, 
industriale; -vechime: minim 5 ani; -întoc-
mirea şi urmărirea programului de investiţii 
al sucursalei; -întocmirea cărţilor construcţi-
ilor; -cunoştinţe de întocmire a devizelor, 
antemăsurători, normarea şi urmărirea 
lucrărilor de construcţii (diriginte de şantier); 
-urmărirea comportării în timp a construcţi-
ilor. Cerinţele postului de inginer mecanic: 
-studii superioare de licenţă şi/sau master în 
specializarea inginerie mecanică, electrome-
canică minieră sau mecanic maşini instalaţii 
miniere; -vechime: minim 5 ani. Cerinţele 
postului de expert SSM: -studii superioare de 
licenţă şi/sau master absolvite cu diplomă în 
ştiinţe inginereşti; -vechime: minim 5 ani; 
-program de formare profesională pentru 
ocupaţia de expert în securitatea şi sănătatea 
în muncă de cel puţin 80 de ore; -curs postu-

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 

în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 

Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Trustul 

de Construcții Muscel SRL - Câmpulung, după cum urmează: 

Denumire: Autoutilitară Dacia Drop Side, nr. înmatriculare AG-33-

TCM. Valoare [Ron, fără TVA]: 5.013 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 

sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea 

de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 

RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung 

Argeș, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 

Legea 207/2015, până în ziua de 02/05/2017. Licitația va avea loc 

în data de 03/05/2017, ora 11:00:00, la sediul SFM Câmpulung, 

str. Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu. Bunurile sunt libere de 

sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 

sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 

suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung, tel. 0248.510098.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 16885/2016. Nr. 300883 din 13.04.2017. 

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna 04, Ziua 13. În temeiul prevederilor art. 

250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare,vă face cunoscut că în ziua de 26 Aprilie 2017, ora 09.00, la sediul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Ialomița, loc. Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Ceraprim SRL, licitația a 2 

- a. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care 

grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA: 1. Telefon mobil Iphone 

S5 16GB Space Grey, an fabr. 2013, 488 lei; 2. Rafturi metalice pentru depozitare documente, 20 

bucăți, an fabr. 2011, 2.312 lei; 3. Birou facturare, 4 bucăți, an fabr. 2011, 290 lei; 4. Scaun 02, 8 

bucăți, an fabr. 2011, 209 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 19%. * Regimul și cotele de taxă pe 

valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind 

vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 

stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul 

de vânzare, la locul fixat în acest scop și până cel târziu în data de 24 Aprilie 2017, ora 16.30, să 

prezinte: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub 

forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua 

în contul RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 

Ploiești, CIF 29511925, deschis la Trezoreria mun. Slobozia; c) împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate, g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarație 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 

... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți 

adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior 184, 186. Data afișării: 

14.04.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 

executare silită persoane juridice. Dosar de executare nr. 116022/ 2015. Nr. 300879 din 13.04.2017. 

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 04, ziua 13. În temeiul prevederilor art. 250 

alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, va face cunoscut că în ziua de 26 Aprilie 2017, ora 14,00, la sediul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Ialomița, loc. Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Hamei Exim SRL, licitația a 

6-a. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care 

grevează bunurile, dacă este cazul), Preţ de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA-lei-, Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit*: 1. Membrană anticondens Bilka/Kooper 2973 role x 75mp, 202.164 lei, 19%; 2. 

Şuruburi autofiletante, diverse tipuri şi dimensiuni 3.938 cutii, 66.946 lei, 19%; 3. Trolere defecte, 

diverse tipuri şi dimensiuni 127 buc , 1.815 lei, 19%; 4. Cuie, diverse tipuri şi dimensiuni 127 cutii*9 

cm, 65 cutii*22 cm, 1208 lei, 19%; 5. Ancore 1 container, 113 lei, 19%; 7. Tablă zincată, 8.000 buc* 

1,95 m, 2000 buc.*2 m, 78.955 lei, 19%; 8. Tablă 2 mm*2 m 1.400 buc, 11.054 lei, 19%; 10. Plasă 

imbinare - fibră de sticlă 2.790 role, 73.517 lei, 19%; 11. Panouri sandwich pentru construcţii, de 

diferite dimensiuni 150 buc, 44.753 lei, 19%. *Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru 

vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal,cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 

bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în 

acest scop și până cel târziu în data de 24 Aprilie 2017, ora 16,30 să prezinte: a) oferta de cumpărare; 

b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul 

RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, 

CIF 29511925, deschis la Trezoreria mun. Slobozia; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 

Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 

limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, g) pentru 

persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarație pe proprie 

răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 

Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de 

mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte 

informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți 

adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243/237140 interior 184, 186. Data afișării: 

14.04.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Serviciul Fiscal Orășenesc Pucioasa. Număr operator de date cu caracter 

personal: 20002. Dosar de executare nr. 1049. Nr. 9200/11.04.2017. Anunțul privind vânzarea 

bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Mai, Ziua 04. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 

207/2015 privind Codul de Procedură  Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 04, luna Mai, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 

118, se va vinde la licitație, următoarul bun mobil, proprietate a debitorului S.C. Symedinc S.R.L., CUI 

- 21239265 - sedința a - II - a: Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Autoturism Renault 

Symbol, DB-09-ANJ. Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Bunul mobil 

nu este grevat de sarcini. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 4.962 lei. Cota 

TVA/ neimpozabil/ scutit: 19%. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție reperezentând 10% din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; d) pentru perosanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru perosanele străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația 

pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Plata taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației se va face în 

contul: RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște. Cumpărătorului 

îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de 

conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes 

pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru din 

or. Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, sau la numărul de telefon 0245.760698. Data afișării: 

14.04.2017.
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niversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de ore, 
sau masterat/doctorat în acest domeniu. 
Dosarul de înscriere va conţine: -cerere 
pentru particpare la concurs; -copia actului 
de identitate; -curriculum vitae; -copie 
diplomă de studii şi eventuale specializări; 
-certificatul de cazier judiciar; -adeverinţă de 
la medicul de familie din care să rezulte 
starea de sănătate; -copia cărţii de muncă sau 
adeverinţa care să ateste vechimea în muncă 
şi în specialitate. Nu pot fi înscrişi la concurs 
persoanele al căror contract de muncă a 
încetat la ultimul loc de muncă în condiţiile 
prevederilor art.61, lit.a) şi b) coroborate cu 
cele ale art.248, al.1), lit.e) din Codul Muncii. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0244.240.994-995, int.136. 

CITAŢII
 
l Reclamantul Gălbează Gheorghe cheamă 
în judecată pe pârâta Gălbează Silvica, în 
dosarul nr. 31954/245/2016 aflat pe rolul 
Judecătoriei Iaşi complet C02, secția civilă, 
pentru termenul din data de 04.05.2017.
 
l Miclea Eva este chemată la Judecătoria 
Gurahont, pentru data de 09.05.2017, ora 
9.00,  în calitate de pârât în Dosar 
nr.1223/238/2016, având ca obiect prestaţie 
tabulară, în proces cu Herbel Patrut Razvan.
 
l Subsemnatul Moldovan Nucu citez pe 
următorii: Andreica Maria, Ana, Maria 
Floarea, Silvia, Emil şi Costan, pentru data 
de 09.05.2017, în calitate de pârâţi în dosarul 
197/190/2005 al Judecătoriei Bistriţa.
 
l Se citează pârâtul Simion Ion, domiciliat 
în comuna Crețeni, sat Streminoasa, județul 
Vâlcea, pentru 09.05.2017, la Judecătoria 
Drăgăşani, în dosar nr. 31/223/2017, pentru 
divorț.
 
l Judecătoria Iaşi, str.Anastasie Panu, 
nr.25, Iaşi; Materia: Civil; Sala 6; Complet: 
C23; Dosar nr. 25510/245/2016. Citaţie emisă 
la 03 aprilie 2017. Pricop Costică şi Pricop 
Marguite Hevriette Hildolort, cu ultimul 
domiciliu în Iaşi, sunteţi chemaţi în această 
instanţă, camera 6, Complet C23, în ziua 
de 24 aprilie 2017, ora 08.30, în calitate de 
intimaţi, în proces cu Municipiul Iaşi  -Servi-
ciul Juridic, prin reprezentant legal Primar, 
Mihai Chirică, în calitate de contestator, 
având ca  obiect contestaţie la executare. În 
caz de neprezentare a părţilor, se va putea 
trimite un înscris, judecata urmând a se face 
în lipsă. Prin înmânarea citaţiei, sub semnă-
tură de primire, personal sau prin reprezen-
tant legal sau convenţional ori prin 
funcţionarul sau persoana însărcinată cu 
primirea corespondenţei pentru un termen de 
judecată, cel citat este prezumat că are în 
cunoştinţă şi termenele de judecată ulterioare 
aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată. 

DIVERSE
 
l Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr.Carol 
Davila”, având sediul în Calea Griviţei, nr.4, 
Sector 1, Bucureşti, îşi exprimă intenţia de a 
încheia un contract de asociere în participaţie 
pentru activităţi medicale de laborator 
(analize medicale). Toţi cei interesaţi sunt 
rugaţi să acceseze site-ul: www.spcaroldavila.
ro sau să contacteze spitalul la numărul de 
telefon: 0732.001.544.
 
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii 
simplificate de insolvenţă a debitorului SC 
Agroluca Divertis SRL, CIF: 32522843, 
J16/1844/2013, dosar nr. 1827/63 anul 
2016-Tribunalul Dolj. Termen pentru depu-
nerea cererilor de creanţă la 29.05.2017; 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor la 07.06.2017; 
Termen pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabe-
lului preliminar şi pentru afişarea tabelului 
definitiv al creanţelor la 21.06.2017. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
 
l Primaria municipiului Falticeni cu sediul 
in str. Republicii, nr. 13, organizeaza in data 
de 19.05.2017, ora 10.00, selectie publica de 
proiecte privind finantarea urmatoarelor 
ramuri sportive: ramura sportivă fotbal 
masculin suma de 145.000 lei, ramura spor-
tivă tenis de masă suma de 10.000 lei, ramura 
sportivă tenis de câmp suma de 9.000 lei, 
ramura sportivă judo suma de 9.000 lei, 
ramura sportivă canotaj suma de 64.000 lei, 
ramura sportivă box suma de 26.000 lei, 

ramura sportiva nataţie suma de 23.000 lei. 
Caietul de sarcini privind procedura organi-
zata in baza Legii 350/2005 se poate procura 
de la sediul primariei, cam. 28. Relatii la 
telefon 0230.542056, int. 110.
 
l Comuna Răcăciuni, com.Răcăciuni, jud.
Bacău, str.Ştefan cel Mare, nr.42, 
tel.0234.251.212, fax: 0234.251.586, e-mail: 
cl_racaciuni@yahoo.com, cod fiscal: 4670330. 
1.Autoritatea finanţatoare: Primăria 
Comunei Răcăciuni, str.Ştefan cel Mare, 
nr.42, tel.0234.251.212, fax: 0234.251.586, 
e-mail: cl_racaciuni@yahoo.com, cod fiscal: 
4670330. 2.Reglementări legale privind acor-
darea finanţării nerambursabile: Legea 
nr.350/2005, privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, 
legile speciale pentru fiecare domeniu în 
parte, precum HCL nr.29/28.03.2017, de 
aprobare a Regulamentului de acordare a 
sprijinului financiar de la bugetul CL Răcă-
ciuni unităţilor de cult din com.Răcăciuni 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România. Sursele de finanţare şi de plată: 
bugetul Primăriei Comunei Răcăciuni în 
limita sumei de 90.000Lei, pentru domeniul 
Culte: valoare 90.000Lei. Adresa la care 
trebuie transmise/depuse propunerile de 
proiecte: Primăria Com.Răcăciuni, str.Ştefan 
cel Mare, nr.42, jud.Bacău, la Registratura 
unităţii, într-un exemplar în plic sigilat. 3.
Documentaţia pentru elaborarea proiectelor 
şi informaţii suplimentare se pot obţine pe 
site-ul Primăriei Com.Răcăciuni. 4.Preluarea 
şi selecţionarea proiectelor în vederea obţi-
nerii de finanţare nerambursabilă se vor face 
de către Comisia de evaluare şi selecţie 
constituită prin Dispoziţia nr.200/10.04.2017, 
în ordinea îndeplinirii criteriilor de selecţie, în 
limita bugetului alocat. 5.Rezultatul sesiunii 
de selecţie a proiectelor se va publica pe 
site-ul Primăriei Comunei Răcăciuni. 
6.Termenul-limită de depunere a proiectelor 
pentru care se solicită finanţare nerambursa-
bilă de la bugetul Comunei Răcăciuni se 
stabileşte conform art.20, alin.2 din Legea 
nr.350/2005, privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, 
cu modificările şi completările ulterioare. În 
şedinţa ordinară din data de 31 martie 2017 
s-a aprobat bugetul com.Răcăciuni pentru 
anul 2017. Având în vedere aprobarea târzie 
a acestuia, precum şi experienţa anilor 
trecuţi, în plenul şedinţei Consiliului Local 
Răcăciuni din data de 10.04.2017, s-a hotărât 
reducerea termenului de depunere a cererilor 
de finanţare nerambursabilă. Data-limită de 
depunere a proiectelor: 04 mai 2017, ora 
15.00. Perioada de selecţie şi evaluare a 
proiectelor de către Comisie este: 05.05.2017-
10.05.2017.
 
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL repre-
zentata prin asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al 
Conrad Electric SRL desemnat prin hota-
rarea nr.2078 din data de 11.04.2017, pronun-
tata de Tribunalul  Bucuresti – Secţia a VII-a 
Civila, in dosar nr. 19067/3/2016, notificã 
deschiderea falimentului prin procedura 
generala prevazuta de Legea nr.85/2014 
împotriva Conrad Electric SRL, cu sediul in 
Bucureşti Sectorul 4, Şoseaua Berceni, Nr. 
104, Camera 1B, Bloc Turn, Etaj 7, CUI 
18779109, numar de ordine in registrul 
comertului J40/10049/2006. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un drept de 
creanta nascut dupa data deschiderii proce-
durii insolventei impotriva  Conrad Electric 
SRL vor formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribunalul  Bucu-
resti – Secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 19067/3/2016, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor in 
tabelul suplimentar al creantelor 26.05.2017; 
b) termenul limita pentru verificarea crean-
telor, intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
23.06.2017; c) termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7 
zile de la publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar; d) termen pentru intocmirea si 
afisarea tabelului definitiv consolidat 
21.07.2017.
 
l Anunt de participare la sesiunea de depu-
nere de proiecte. Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Checea, Principala nr.184, 
Checea, judeţul Timis, telefon 0256360373, 
fax 0256360373, email secretarchecea@yahoo.
com. Comuna Checea, în baza Legii  nr. 
350/2005 privind regimul finanțărilor din 
fonduri publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes  anunță deschiderea sesi-

unii de depunere a proiectelor în anul 
2017. Regulamentul privind regimul finanță-
rilor nerambursabile alocate de la bugetul local 
pentru activități nonprofit de interes local se 
poate procura de la sediul Primăriei comunei 
Checea sau de pe site-ul www.primariachecea.
ro.  Finanțarea va fi acordată în conformitate 
cu art. 20 alin. 2 din Legea nr. 350/2005, 
privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice. Accelerarea procedurii de 
selecție se datorează necesității de demarare a 
proiectelor asociațiilor care solicită finanțare 
de le bugetul local. Durata de implementare a 
proiectelor: anul 2017. Domeniul de activitate, 
suma totală şi sesiunile de depunere a docu-
mentațiilor sunt cele prevăzute în Programul 
anual pentru acordarea de finanțări neram-
bursabile acordate de bugetul local al comunei 
Checea, pentru anul 2017, după cum 
urmează: Activități sportive – 9000 lei. Solici-
tantul va depune Cererea de finanțare cu 
documentația aferentă prevăzută în Regula-
ment la sediul Primăriei comunei Checea, nr. 
184,județul Timiş. Data limita de depunere a 
proiectelor este 03 mai 2017, ora 16.30. Data, 
ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect: 
08 mai2017, ora 08.00, la sediul primariei 
comunei Checea. Selecţia şi evaluarea proiec-
telor în vederea obţinerii finanţării nerambur-
sabilă se va face de către Comisia de evaluare 
şi selecţie în data de 08 mai 2017, ora 10.00. 
Persoana de contact: Mustață Daniela-Bi-
anca - secretarul Comisiei de evaluare, telefon 
0256/360.373. Primar Birdean Dorin-Liviu.

SOMAŢII
 
l Judecatoria Lipova, prin Incheierea de 
sedinta din data 07 aprilie 2017 a dispus 
afisarea prezentei somatii la usa instantei, 
prin care informeaza public ca petentele 
Dehelean anita, domiciliata in localitatea 
Troas nr. 19, Comuna Savarsin, jud. Arad, 
CNP 2310516023618 si Blejnar Viorica – 
Zorica, domiciliata in comuna savarsin nr. 
281, jud. Arad, CNP 2520320023629, au 
invocate dobandirea dreptului de proprietate, 
prin uzucapiune, pentru cota de 5/8 Dehelean 
Anita si cota de 3/8 Blejnar Viorica-Zorica, 
asupra parcelei inscrisa in CF nr. 302301 
Savarsin (CF nr vechi 154 Troas), avand nr 
top 24-25, pentru cotele de 1/6, 1/6 si 1/6, de 
sub B1, B2 si B3, in suprafata de 3960 mp, 
construit din teren intravilan, proprietary 
tabulari Halmazsan Maxim, Halmazsan 
Aniszie – minor, Halmagean (sotia lui Dehe-
lean Gligor) Anisie si Halmagean Stefan. Cei 
interesati sunt invitati sa depuna la sediul 
acestei autoritati opozitii, cu precizarea ca, in 
caz contrar, in termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urma publicatii se va trece 
la judecarea cererii. 

ADUNĂRI GENERALE
 
l Preşedintele Asociației Grupul de Acțiune 
Locală Colinele Olteniei, dl.Drăguşin Ionuț 
Teodor, convoacă membrii asociației pentru 
Adunare Generală Ordinară la data de 
25.04.2017, ora 11,00, la sediul asociației, 
Comuna Coțofenii din Dos, Str.Nicu Iovi-
pale, Nr.170, Județul Dolj. Pct.1.Aprobarea 
bilanțului contabil  la 31.12.2016. 
Pct.2.Alegerea organelor de conducere a 
asociației. Pct.3.Aprobarea aderării asociației 
la Federația Națională a Grupurilor de 
Acțiune Locală (FNGAL). Pct.4.Probleme 
organizatorice. Pentru informații suplimen-
tare vă puteți adresa la sediul asociației sau la 
telefon: 0727.39.29.53.
 
l Preşedintele Consiliului de Administraţie 
al S.C. RAMI Dacia S.A., cu sediul în Bucu-
reşti, sector 6, bdul. Timişoara nr. 8A, având 
numărul de ordine în Regsitrul Comerţului: 
J40/2694/1991, cod unic de înregistrare 
472526, atribut fiscal RO, în conformitate cu 
prevederile art. 117 din Legea 31/1990, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor în data de 18.05.2017, ora 13.00, 
la sediul societăţii, cu următoarea ordine de 
zi: 1. Prezentarea şi supunerea spre aprobare 
a situaţiilor financiare anuale ale S.C. RAMI 
Dacia S.A. pentru exerciţiul financiar 2016. 2. 
Prezentarea Raportului auditorului financiar 
şi a notelor explicative la situaţiile financiare 
anuale ale S.C. RAMI Dacia S.A. 3. Prezen-
tarea şi supunerea spre aprobare a Rapor-
tului preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al SC RAMI Dacia S.A. 4. 
Prezentarea rezultatului inventarierii elemen-
telor de activ şi pasiv al S.C. RAMI Dacia 
S.A. şi supunerea spre aprobare a procesului 
verbal de inventariere. 5. Diverse. În cazul în 
care pe data de 18.05.2017 nu se întruneneşte 

cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor este convocată 
pentru data de 19.05.2017, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.
 
l Consiliul de Administraţie al S.C. Monte 
Carlo AP S.A., în temeiul art. 117 (1) din 
Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările 
la zi şi a actului constitutiv art. 13.6 convoacă 
pentru data de 22.05.2017, ora 16, la sediul 
social al societăţii din Parcul Cişmigiu, Resta-
urant Monte Carlo, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea bilanţului contabil 
şi a situaţiilor financiare pe anul 2016, pe 
baza rapoartelor prezentate de Consiliul de 
Administraţie şi Comisia de Cenzori, precum 
şi aprobarea propunerii de folosire a profi-
tului înregistrat la 31.12.2016 pentru diminu-
area pierderilor din exerciţiile anterioare; 2. 
Aprecierea asupra gestiunii Consiliului de 
Administraţie şi aprobarea descărcării de 
gestiune a anului 2016; 3. Aprobarea indem-
nizaţiilor lunare brute pentru administratori 
şi cenzori pe anul 2017; 4. Aprobarea buge-
tului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017. 
Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor nu întruneşte prezenţa necesară la 
data primei convocări, şedinţa se reprogra-
mează pentru data de 29.05.2017, ora 16, în 
acelaşi loc. Preşedinte C.A. Pircan Florea.
 
l Convocator pentru Şedinţa Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. 
MUNACTIV S.A. Ing. Diaconu Maricel 
Mihail în calitate de Preşedinte al Consiliului 
de Administraţie al S.C. MUNACTIV S.A. 
cu sediul în Bucureşti, sector 6, b-dul 1 Mai 

nr.53, (fost 51-55), Pavilion Administrativ, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comer-
ţului Bucureşti sub nr. J40/10477/2008 având 
CUI R 24050057, convoacă acţionarii socie-
tăţii în vederea întrunirii acestora în cadrul 
sedinţei Adunării Generale Ordinare, la 
sediul său, în sala de şedinţe, etaj 3, la data de 
18.05.2017, ora 13:00. Vor putea participa şi 
vota în cadrul Adunării Generale Ordinare 
acţionarii S.C. MUNACTIV S.A. înscrişi în 
Registrul Acţionarilor până la data de refe-
rinţă de 10.05.2017. În temeiul prevederilor 
legale, acţionarii pot participa la Adunarea 
Generală Ordinară personal sau pot fi repre-
zentaţi, în baza unei procuri speciale care va 
fi pusă la dispoziţie de Consiliul de Adminis-
traţie al societăţii. Documentele şi informa-
ţiile referitoare la subiectele aflate pe ordinea 
de zi a Adunării Generale Ordinare din data 
de 18.05.2017 sunt disponibile la sediul socie-
tăţii începând cu data de 10.05.2017. Ordinea 
de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor: 1. Aprobarea situaţiilor financiare 
anuale, respectiv bilanţul contabil, contul de 
profit şi pierdere, date informative şi note 
explicative ale situaţiilor financiare anuale, 
întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 
2016; 2. Aprobarea Raportului Administrato-
rilor societăţii pentru activitatea desfăşurată 
în exerciţiul financiar din anul 2016; 3. Apro-
barea descărcării de gestiune a administrato-
rilor societăţii pentru activitatea desfăşurată 
în exerciţiul financiar din anul 2016; 4. 
Aprobarea Raportului de audit financiar 
asupra situaţiilor financiare anuale încheiate 
de societate la data de 31.12.2016; 5. Apro-
barea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 
pentru anul 2017; 6. Aprobarea Programului 

de investiţii pentru anul 2017; 7. Aprobarea 
împuternicirii dlui. Diaconu Maricel Mihail 
–Preşedintele Consiliului de Administraţie 
pentru semnarea Hotărârii Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor şi împuternicirea 
dnei. Tudor Mirela Adriana pentru îndepli-
nirea tuturor formalităţilor necesare pentru 
înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.O.A. 
la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Municipiului Bucureşti. În cazul 
în care în data de 18.05.2017 şedinta 
Adunării Generale Ordinare nu va întruni 
cvorumul necesar dezbaterii şi adoptării 
hotărârilor conform Ordinii de zi, şedinţa se 
va desfăşura în data de 19.05.2017, ora şi 
locul de desfăşurare rămânând neschimbate. 
Preşedinte C.A. Ing. Diaconu Maricel Mihail.
 
l Subsemnatul Oded Lior Robinson, în cali-
tate de administrator unic şi acţionar majo-
ritar al SC Semrom Transilvania SA, 
înmatriculată la ORC Cluj sub nr.
J12/751/1998, CUI:RO10508007, cu sediul în 
com.Baciu, str.Cheile Baciului, nr.4, jud.Cluj, 
convoc în baza Legii nr.31/1990 Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor SC 
Semrom Transilvania SA, pentru data de 
22.05.2017, ora 10.00, la sediul societăţii cu 
următoarea ordine de zi: 1.Prezentarea şi 
aprobarea Raportului de gestiune al adminis-
tratorului unic pentru anul 2016 şi descăr-
carea de gestiune a acestuia; 2.Prezentarea şi 
aprobarea bilanţului contabil şi a contului de 
profit si pierdere pe anul 2016; 3.Prezentarea 
Raportului auditorului financiar privind 
activitatea financiară pe anul 2016. Docu-
mentele şi materialele de pe ordinea de zi a 
adunării generale pot fi consultate de acţio-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 853/2016. Nr. 300884 din 13.04.2017. 

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna 04, Ziua 13. În temeiul prevederilor art. 

250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare,vă face cunoscut că în ziua de 26 Aprilie 2017, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Ialomița, loc. Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Frigstar SRL, licitația a 2-a. 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 

bunurile, dacă este cazul): 1. Autoturism Dacia Logan MCV Laureate 1,5 diesel, an fabr. 2008. Preț de 

pornire a licitației, exclusiv TVA: 5.107 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 19%. * Regimul și cotele 

de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care 

pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte 

de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la 

termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până cel târziu în data de 24 Aprilie 2017, ora 16.30, 

să prezinte: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va 

efectua în contul RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice Ploiești, CIF 29511925, deschis la Trezoreria mun. Slobozia; c) împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate, g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarație 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 

... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți 

adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior 184, 186. Data afișării: 

14.04.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 

executare silită persoane juridice. Dosar de executare nr. 12642/ 2016. Nr. 300886 din 13.04.2017. 

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 04, ziua 13. În temeiul prevederilor art. 250 

alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare,va face cunoscut că în ziua de 26 Aprilie 2017, ora 13,30, la sediul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Ialomița, loc. Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Gacoramagri Serv SRL, 

licitația a 2-a. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile 

care grevează bunurile, dacă este cazul): Echipament de recoltat porumb Geringhoff MS-SC 670, an 

fabr. 2010; Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA-lei: 64.910 lei; Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*: 

19%. *Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 

prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 

organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 

sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până cel târziu în data de 

24 Aprilie 2017, ora 16,30 să prezinte: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare 

sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a 

licitației. Plata taxei se va efectua în contul RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, CIF 29511925, deschis la Trezoreria mun. Slobozia; 

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie 

de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele 

juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, 

copie de pe actul de identitate, g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ 

pașaport; h) declarație pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: ..... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243/237140 interior 184, 186. 

Data afișării: 14.04.2017.
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nari la locul de desfăşurare a adunării înce-
pând cu data de 15.05.2017. La şedinţă sunt 
convocaţi toţi acţionarii societăţii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la data de 
22.05.2017. Daca la prima convocare 
adunarea generală nu este statutară, se 
reconvoacă pentru data de 23.05.2017, ora 
10.00, la acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
 
l Convocator Consiliul de Administraţie al 
societăţii ICPET Turbo S.A. –cu sediul în 
Bucureşti, sector 4, şos. Berceni nr. 104, 
C.U.I. RO16951576, J40/18782/17.11.2004 –
convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor din societatea ICPET Turbo 
S.A. în data de 17 Mai 2017 ora 15.00 la 
sediul din Bucureşti, sector 4, şos. Berceni nr. 
104. În cazul neîntrunirii cvorului, a doua 
convocare este fixată în data de 18 Mai 2017 
la aceeaşi oră şi în acelaşi loc. Ordinea de zi 
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor este următoarea: 1. Prezentarea şi 
aprobarea Raportului Consiliului de Admi-
nistraţie pentru activitatea desfăşurată în 
anul 2016; 2. Prezentarea şi aprobarea 
Raportului Comisiei de Cenzori privind 
gestiunea societăţii pe anul 2016; 3. Prezen-
tarea şi aprobarea Bilanţului Contabil şi a 
Contului de Profit şi Pierderi pe anul 2016; 4. 
Prezentarea şi aprobarea repartizării profi-
tului net pe anul 2016; 5. Prezentarea şi 
aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 
pe anul 2017; 6. Prezentarea şi aprobarea 
Programului de Investiţii şi Surse de Finan-
ţare pe anul 2017; 7. Descărcarea de gestiune 
a administratorilor pentru activitatea pe anul 
2016; 8. Diverse. Preşedinte Consiliu de 
Administraţie Ing. Victor Mihail Andreian.
 
l Compania de Apă Oltenia SA, cu sediul în 
Craiova, str.Brestei, nr.133, judeţul Dolj, 
RO11400673, J16/63/1999, în conformitate 
cu dispoziţiile Legii 31/1990 privind societă-
ţile, republicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, prin Preşedintele Consiliului 
de Admninistraţie al SC Compania de Apă 
Oltenia SA, dl.Dincă Aurel, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
SC Compania de Apă Oltenia SA la data de 
29.05.2017, ora 14.30, la sediul societăţii din 
Craiova, str.Brestei nr.133, judeţul Dolj, cu 
următoarea ordine de zi: 1.Analiza şi apro-
barea Bilanţului contabil, a Contului de profit 
şi pierderi al Companiei de Apă Oltenia SA 
pentru anul 2016; 2.Analiza şi aprobarea 
Raportului administratorilor Companiei de 
Apă Oltenia SA pentru anul 2016; 3.Analiza 
şi aprobarea Raportului auditorului indepen-
dent; 4.Analiza şi aprobarea profitului net al 
Companiei de Apă Oltenia SA pentru anul 
2016 şi repartizarea acestuia; 5.Analiza şi 
aprobarea acordării drepturilor cuvenite 
administratorilor Companiei de Apă Oltenia 
SA, în conformitate cu contractele de 
mandat, pentru realizarea obiectivelor şi 
criteriilor de performanţă aferente anului 
2016. Documentele şi materialele informative 
referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi a Adunării pot fi consultate pe site-ul 
oficial al societăţii sau la sediul societăţii din 
Craiova, str.Brestei nr.133, judeţul Dolj. În 
cazul neîndeplinirii cvorumului statutar 
necesar deliberărilor la prima convocare, 
următoarea Adunare Generală Ordinară a 
Acţionarilor SC Compania de Apă Oltenia 
SA va avea loc în data de 13.06.2017, ora 
14.00 la sediul societăţii din Craiova, str.
Brestei, nr. 133, judeţul Dolj, cu aceeaşi 
ordine de zi stabilită pentru prima Adunare 
Generală Ordinară. 
 
l Compania de Apă Oltenia SA, cu sediul în 
Craiova, str.Brestei, nr.133, judeţul Dolj, 
RO11400673, J16/63/1999, în conformitate 
cu dispoziţiile Legii 31/1990 privind societă-
ţile, republicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, prin Preşedintele Consiliului 
de Administraţie al SC Compania de Apă 
Oltenia SA, dl.Dincă Aurel, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
SC Compania de Apă Oltenia SA la data de 
15.05.2017, ora 14.00, la sediul societăţii din 
Craiova, str.Brestei, nr.133, judeţul Dolj, cu 
următoarea ordine de zi: 1.Analiza şi apro-
barea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 
Companiei de Apă Oltenia SA pentru anul 
2017. Documentele şi materialele informative 
referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi a Adunării pot fi consultate pe site-ul 
oficial al societăţii sau la sediul societăţii din 
Craiova, str.Brestei nr. 133, judeţul Dolj. În 
cazul neîndeplinirii cvorumului statutar 
necesar deliberărilor la prima convocare, 
următoarea Adunare Generală Ordinară a 
Acţionarilor SC Compania de Apă Oltenia 
SA va avea loc în data de 29.05.2017, ora 
14.00, la sediul societăţii din Craiova, str.
Brestei, nr. 133, judeţul Dolj, cu aceeaşi 
ordine de zi stabilită pentru prima Adunare 
Generala Ordinară.
 

l Convocator. Consiliul de Administratie al 
Negreni Societate De Reparaţii Şi Construcţii 
S.A., cu sediul in Bucureşti, str.  Bucovăt, nr. 
3, sector 4, inregistrata in Registrul Comer-
tului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. 
J40/8717/1991, cod unic de inregistrare 
397335, in temeiul art.117 din Legea 31/1990 
republicata, convoca Adunarea Generala 
Ordinara a actionarilor inscrisi in Registrul 
Actionarilor la data de referinta 19.05.2017, 
pentru data de 22.05.2017, ora 12:00, in 
prima convocare si 23.05.2017, la aceeasi ora, 
in a doua convocare, la sediul societatii, 
avand urmatoarea ordine de zi: Adunarea 
generala ordinara: 1. Aprobarea bilantului 
contabil si a contului de profit si pierderi pe 
anul 2016, dupa ascultarea si aprobarea 
raportului de gestiune al administratorilor si 
a raportului cenzorilor. 2. Stabilirea si reparti-
zarea dividendelor. Descarcarea de gestiune. 
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltu-
ieli si a programului de activitate si investitii 
pentru anul financiar in curs. 4. Diverse. 
Actionarii persoane juridice sunt invitati sa 
depuna la sediul societatii, pana la data de 
19.05.2017, ora 16.00 mandatul persoanelor 
care ii reprezinta. Pana la aceeasi data vor fi 
depuse si procurile speciale de reprezentare 
ale actionarilor personae fizice. Documentele 
referitoare la problemele inscrise pe ordinea 
de zi a adunarii generale ordinare, si infor-
matii suplimentare se pot obtine gratuit de la 
sediul societatii incepand cu data de 
05.05.2017 sau la tel 0722.24.17.26. Consi-
liului de Administratie al  Negreni Societate 
de Reparaţii şi Construcţii S.A., prin prese-
dinte Tudorache R. Rares.
 
l Convocator. Administratorul Astar S.A., 
cu sediul in Cluj- Napoca, str. Somesului 
nr.5-7, jud. Cluj, J12/60/1991, CUI 199052, in 
temeiul art.117 din Legea 31/1990 republi-
cata, convoaca Adunarea Generala Ordinara 
a Actionarilor inscrisi in Registrul Actiona-
rilor la data de referinta 19.05.2017, pentru 
data de 22.05.2017, ora 11:00, in prima 
convocare si 23.05.2017, la aceeasi ora, in a 
doua convocare, la sediul societatii, avand 
urmatoarea ordine de zi: Adunarea generala 
ordinara: 1. Aprobarea bilantului contabil si a 
contului de profit si pierderi pe anul 2016, 
dupa ascultarea si aprobarea raportului de 
gestiune al administratorilor si a raportului 
cenzorilor. 2. Aprobarea rezultatului financiar 
pe anul 2016 si luarea unei decizii privind 
repartizarea acestui rezultat. 3. Descarcarea 
de gestiune a administratorului. 4. Aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli si a progra-
mului de activitate si  investitii pentru anul 
financiar in curs. 5.Diverse. Actionarii 
persoane juridice sunt invitati sa depuna la 
sediul societatii, pana la data de 19.05.2017, 
ora 16.00 mandatul persoanelor care ii repre-
zinta. Pana la aceeasi data vor fi depuse si 
procurile speciale de reprezentare ale actiona-
rilor persoane fizice. Documentele referitoare 
la problemele inscrise pe ordinea de zi a 
adunarii generale ordinare, si informatii 
suplimentare se pot obtine gratuit de la sediul 
societatii incepand cu data de 05.05.2017 sau 
la tel 0722.24.17.26. Astar S.A. prin adminis-
trator Tudorache Rares
 
l Convocator. Administrator unic 
S.I.M.A.R. S.A., cu sediul in Bucuresti, 
B-dul Preciziei nr.1, sector 6, J40/284/1991, 
CUI 433497, in temeiul art.117 din Legea 
31/1990 republicata, convoaca Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor inscrisi in 
Registrul Actionarilor la data de referinta 
19.05.2017, pentru data de 22.05.2017, ora 
13:00, in prima convocare si 23.05.2017, la 
aceeasi ora, in a doua convocare, la sediul 
societatii, avand urmatoarea ordine de zi: 
Adunarea generala ordinara: 1. Aprobarea 
bilantului contabil si a contului de profit si 
pierderi pe anul 2016, dupa ascultarea si 
aprobarea raportului de gestiune al admi-
nistratorilor si a raportului cenzorilor. 2. 
Stabilirea si repartizarea dividendelor.3. 
Descarcarea de gestiune a administrato-
rului. 4. Aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli si a programului de activitate si 
investitii pentru anul financiar in curs. 5. 
Diverse. Actionarii persoane juridice sunt 
invitati sa depuna la sediul societatii, pana 
la data de 19.05.2017, ora 16.00 mandatul 
persoanelor care ii reprezinta. Pana la 
aceeasi data vor fi depuse si procurile 
speciale de reprezentare ale actionarilor 
persoane fizice. Documentele referitoare la 
problemele inscrise pe ordinea de zi a 
adunarii generale ordinare, si informatii 
suplimentare se pot obtine gratuit de la 
sediul societatii incepand cu data de 
05.05.2017 sau la tel 0722.24.17.26. 
S.I.M.A.R.  S.A., prin administrator unic 
Aldea-Tudorache Radu-Ioan.
 
l În temeiul art. 117 din legea nr.31/1990 
republicată şi a art.13.3 din Statutul Societăţii 

Sanifarm SA, Administratorul unic al Sani-
farm SA, cu sediul in Sanmartin, str.Princi-
pala, nr.106, judetul Bihor, inregistrata la 
Oficiul Registrul Comertului de pe langa 
Tribunalul Bihor sub J05/249/1991 Cod unic 
de inregistrare 108160 si atribut fiscal RO 
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor. La data de 22.05.2017, ora 
12,00, la punctul de lucru al societatii din 
Oradea, B-dul Dacia nr.55, bl AN48  judetul 
Bihor pentru toţi acţionarii înscrişi în regis-
trul acţionarilor la sfârşitul zilei de 05.05.2017  
stabilită ca dată de referinţă, cu următoarea 
ordine de zi: I  Prezentarea raportului de 
gestiune  pe anul 2016; II Prezentarea rapor-
tului  cenzorilor pentru anul 2016; III Discu-
tarea si aprobarea sau modificarea situaţiilor 
financiare anuale pe anul 2016, pe baza 
rapoartelor; IV Aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2017; Accesul 
acţionarilor în sala se poate face între orele 
11,45-11,55 pe baza buletinului de identitate. 
În cazul  neîndeplinirii condiţiilor prevăzute 
de lege pentru prima convocare, a doua 
convocare va fi în acelaşi loc şi la aceeaşi oră 
în data 23.05.2017. Acţionarii pot participa la 
Adunarea generală personal sau prin repre-
zentant, care să fie tot acţionar, pe baza unei 
procuri speciale sau prin mandat special. 
Formularul de procura speciala pentru repre-
zentarea in AGA se poate obtine de la 
punctul de lucru al societatii din Oradea, 
B-dul Dacia nr.55, bl AN 48 parter  incepand 
cu data de 08.05.2017. Procurile speciale vor 
fi depuse la punctul de lucru al societatii din 
Oradea, B-dul Dacia nr.55, bl AN 48 parter  
pana la data de 19.04.2017. Data de referinta 
este data de 05.05.2017, doar  persoanele care 
sunt actionari la aceasta data  au dreptul de a 
participa si de a vota in cadrul  adunarii 
generale. Documentele şi materialele infor-
mative referitoare la problemele incluse în 
ordinea de zi se pot consulta la punctul de 
lucru al societatii din Oradea, B-dul Dacia 
nr.55, bl AN 48 parter, începând cu data de 
22.04.2017. Propunerea pentru data de inre-
gistrare este data de 09.06.2017. Relaţii 
suplimentare se pot obţine zilnic la telefon 
0721558222, în zilele lucrătoare între orele 
09.00-15.00. Administrator unic, Tudorache 
Rares.
 
l Consiliul de Administraţie al Societății 
Păltiniş SA, având CUI: RO780151 şi fiind 
înregistrată la ORC cu nr. J32/18/1991, 
convoacă la punctul de lucru al Societăţii, 
situat la adresa din str.Aleea Privighetorilor, 
nr. 86P, Bloc B, etaj P, ap.B0.2, Sector 1, 
Bucureşti, România, în data de 26.05.2017, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, 
la ora 20.00, cu următoarea ordine de zi: 
Punctul 1.)Prezentarea şi aprobarea rapor-
tului de gestiune al Consiliului de Adminis-
traţie pe anul 2016 şi descărcarea de gestiune 
pentru anul precedent; Punctul 2.)Prezen-
tarea şi aprobarea situaţiilor financiare 
pentru pentru exerciţiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2016; Punctul 3.)Prezentarea 
raportului auditorului financiar aferent 
anului 2016; Punctul 4.)Numirea auditorului 
financiar pentru anul 2017-2018 şi fixarea 
duratei mandatului auditorului financiar; 
Punctul 5.)Prezentarea, discutarea şi apro-
barea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2017; Punctul 6.)Numirea unui membru 
în Consiliul de Administraţie al Societăţii 
Păltiniş SA, precum şi stabilirea indemniza-
ţiei şi duratei mandatului acestuia. Punctul 
7.)Mandatarea unei persoane pentru a semna 
toate documentele necesare şi pentru a 
efectua toate formalităţile prevăzute de lege 
pentru a duce la îndeplinire şi pentru a înre-
gistra hotărârile Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor oriunde va fi necesar. Persoana 
astfel împuternicită va avea dreptul de a-şi 
substitui orice altă persoană în scopul reali-
zării mandatului său. Lista cuprinzând 
informaţii cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu şi calificarea profesională ale 
persoanelor propuse pentru funcţia de admi-
nistrator se află la dispoziţia acţionarilor, 
putând fi consultată şi completată de aceştia. 
Data de referinţă AGOA pentru convocarea 
acţionarilor este 01.05.2017. Acţionarii Socie-
tăţii pot participa personal sau pot fi repre-
zentaţi în cadrul şedinţei Adunării Generale 
Ordinare, fie de reprezentanţii lor legali, fie 
de alţi reprezentanţi cărora li s-a acordat o 
procură specială. Formularele procurilor 
speciale se vor găsi la sediul social: Vila 1, 
localitatea Păltiniş (mun.Sibiu), judeţul Sibiu, 
începând cu data convocării în fiecare zi 
lucrătoare, între orele 10.00 şi 12.00. Procurile 
speciale vor trebui depuse în original la sediul 
social al Societăţii: Vila 1, Păltiniş, Sibiu, 
judeţul Sibiu, până cel mai târziu cu 48 de ore 
înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii 
dreptului de vot pentru acea adunare. În 
cazul procurilor speciale transmise prin 
poştă, vor fi luate în considerare doar acelea 
care au fost recepţionate în original până la 

termenul de mai sus. Acţionarii reprezen-
tând, individual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social al Societăţii au dreptul de 
a solicita, în scris, introducerea unor puncte 
noi pe ordinea de zi a şedinţei, în termen de 
cel mult 15 zile de la publicarea prezentului 
convocator. Aceste solicitări formulate de 
acţionari trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii: (a)Să fie însoţite de 
documente care atestă identitatea acţiona-
rului persoană fizică şi/sau a reprezentantul 
legal al acţionarului persoană juridică care 
solicită introducerea de noi puncte pe ordinea 
de zi, care vor fi transmise Societăţii potrivit 
prevederilor de la lit.(b) de mai jos; (b)Să fie 
adresate Consiliului de Administraţie al 
Societăţii şi să fie transmise în scris, în format 
fizic, la Registratura Societăţii de la sediul 
social al Societăţii (personal sau prin scri-
soare recomandată cu confirmare de 
primire). Accesul acţionarilor în sala de 
şedinţe, la data fixată pentru desfăşurarea 
acesteia, este permis: (i)în cazul acţionarilor 
persoane fizice prin simpla probă a identităţii, 
care constă în prezentarea în original a 
actului de identitate; (ii)în cazul acţionarilor 
persoane juridice, prin prezentarea unui 
certificat constatator emis de Registrul 
Comerţului împreună cu actul de identitate 
în original al reprezentantului legal al acţio-
narului; (iii)în cazul acţionarilor persoane 
fizice/juridice reprezentate, cu împuternicirea 
dată mandatarului şi prezentarea în original 
a actului de identitate a acestuia. Începând 
cu data convocării, textul integral al docu-
mentelor care urmează să fie prezentate 
Adunării Generale Ordinare, precum şi alte 
documente informative şi materiale vizând 
problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi 
consultate de acţionari la sediul social al 
Societăţii, în fiecare zi lucrătoare, între orele 
10.00 şi 16.00. În caz de neîntrunire a cvoru-
mului la prima convocare din 26.05.2017, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
se convoacă pentru data de 28.05.2017, în 
acelaşi loc şi la ora 20.00. Societatea Păltiniş 
SA, Preşedintele Consiliului de Administraţie 
ROCG SRL, prin Ivan Bogdan Cosmin.
  
l Convocare a Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor Societăţii Plevnei Residence 
Imobiliar SA: Consiliul de Administraţie al 
Societăţii Plevnei Residence Imobiliar S.A., 
cu sediul în Bucureşti str. Calea Plevnei 
nr.145, Lot 2, sector 6, înregistrată la ORCB 
sub nr. J40/3150/2013, având cod unic de 
înregistrare 31344900, potrivit prevederilor 
actului constitutiv, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii 
Plevnei Residence Imobiliar SA. la data de 
22.05.2017, ora 12,00 la sediul societăţii, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârşitul zilei de 03.05.2017 
sau reprezentanţii acestora, cu următoarea 
ordine de zi: 1.  Prezentarea raportului de 
activitate al administratorilor pentru anul 
2016. 2. Prezentarea raportului cenzorilor 
pentru anul 2016. 3. Aprobarea situaţiilor 
financiare anuale aferente exerciţiului finan-
ciar al anului 2016, în baza raportului admi-
nistratorilor şi raportului cenzorilor şi 
repartizarea profitului. 4. Pronunţarea 
asupra gestiunii administratorilor. 5. Prezen-
tarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2017. 6. Desemnarea 
persoanei responsabile pentru efectuarea 
menţiunilor la ORCTB cu privire la hotă-
rârea acţionarilor şi publicarea în Monitorul 
Oficial al României Partea a IV-a.  La 
adunarea generală ordinară a actionarilor 
sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor la sfârşitul zilei de 03.05.2017, conside-
rată ca dată de referinţă. Dreptul de vot se 
poate exercita direct sau prin reprezentant, în 
condiţiile legii. Materialele informative vor 
putea fi consultate începând cu data publi-
cării convocării, de luni până vineri, 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 
23.05.2017 la aceeaşi oră şi în acelaşi loc. 
Preşedintele Consiliului de Administraţie al 
Societăţii Plevnei Residence Imobiliar SA 
Voitovici Aurora.
 
l Convocare a Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor Societăţii PLEVNEI S.A.: 
Consiliul de Administraţie al S.C. PLEVNEI 
S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Calea Plevnei 
nr. 145, sector 6, înregistrată la ORCB sub nr. 
J40/591/1991, având cod unic de înregistrare 
465065, convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor S.C. Plevnei S.A. la data 
de 22.05.2017, ora 14,00 la sediul societăţii, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârşitul zilei de 02.05.2017 
sau reprezentanţii acestora, cu următoarea 
ordine de zi: 1.  Prezentarea raportului de 
activitate al administratorilor pentru anul 
2016. 2.  Prezentarea raportului auditorilor 

financiari pentru anul 2016. 3.  Aprobarea 
situaţiilor financiare anuale aferente exerci-
ţiului financiar al anului 2016, în baza rapor-
tului administratorilor şi raportului 
auditorilor financiari şi repartizarea profi-
tului. 4.   Pronuntarea asupra gestiunii 
administratorilor. 5. Alegerea membrilor 
consiliului de administraţie. Lista cuprinzând 
informaţii cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu, şi calificarea profesională, precum 
şi toate celelalte informaţii prevăzute de lege 
cu privire la persoanele propuse pentru 
funcţia de administrator se află la dispoziţia 
acţionarilor la sediul social, putând fi consul-
tată şi completată de către aceştia conform 
legii. 6. Fixarea remuneraţiilor administrato-
rilor pentru exerciţiul în curs. 7. Aprobarea 
încheierii şi conţinutului contractului de 
administrare al membrilor consiliului de 
administraţie şi desemnarea persoanei care 
să reprezinte societatea pentru negocierea şi 
semnarea contractelor de administrare. 8. 
Prezentarea şi aprobarea Bugetului de veni-
turi şi cheltuieli pentru anul 2017. 9.  Desem-
narea persoanei responsabile pentru 
semnarea actului constitutiv actualizat al 
societăţii şi efectuarea menţiunilor la 
ORCTB cu privire la hotărârea acţionarilor şi 
publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei 
Partea a IV-a. La adunarea generală ordinară 
a acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi 
să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 
02.05.2017 considerată ca dată de referinţă. 
Dreptul de vot se poate exercita direct sau 
prin reprezentant, în condiţiile legii.  Materi-
alele informative vor putea fi consultate 
începând cu data publicării convocării, de 
luni până vineri, 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 23.05.2017 la aceeaşi oră 
şi în acelaşi loc.  Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al S.C. Plevnei S.A.  Voitovici 
Aurora.
 
l Completare la Convocarea Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii 
Romelectro S.A., publicată în Monitorul 
Oficial nr.1165 din 07.04.2017: Consiliul de 
administraţie al SC Romelectro SA, cu 
sediul în Bucureşti, sectorul 2, Bd. Lacul Tei 
nr.1-3, etaj 4, Nr. R.C.  J40/187/1991, C.U.I. 
1557850, în conformitate cu prevederile art. 
117 indice 1 din Legea nr.31/1990, republi-
cată, suplimentează ordinea de zi anunţată 
prin convocarea publicată în Monitorul 
Oficial nr. 1165 din 07.04.2017 cu 1 (unu) 
punct suplimentar. Astfel, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor Societăţii, se va 
întruni la sediul Societăţii din Bucureşti, 
sector 2, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 4, la data 
de 10.05.2017, ora 11:00, cu reconvocare în 
caz de necesitate în data de 11.05.2017, la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc, ordinea de zi 
completată fiind următoarea: 1. Ascultarea 
şi aprobarea Raportului administratorilor 
privind gestiunea societăţii în anul 2016; 2. 
Ascultarea Raportului de audit  privind 
gestiunea societăţii în anul 2016;  3. Discu-
tarea şi aprobarea Situaţiilor financiare 
anuale şi a contului de profit şi pierderi pe 
exerciţiul anului 2016; 4. Aprobarea reparti-
zării profitului societăţii şi stabilirea dividen-
dului societăţii pentru anul 2016; 5. 
Aprobarea realizării programului de inves-
tiţii pe anul 2016; 6. Descărcarea de gestiune 
a Consiliului de administraţie la încheierea 
mandatului acestuia; 7. Alegerea consiliului 
de administraţie; 8. Stabilirea şi aprobarea 
Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 
Programului de activitate pe exerciţiul 
anului 2017; 9. Aprobarea programului de 
investiţii pe anul 2017; 10. Aprobarea grilei 
de salarii şi organigrama SC Romelectro SA 
pentru anul 2017; 11. Stabilirea indemniza-
ţiei şi a altor avantaje acordate de societate 
membrilor Consiliului de administraţie; 12. 
Aprobarea prelungirii contractului de audit 
financiar pe încă o perioadă de un an de zile; 
13. Aprobarea împuternicirii Consiliului de 
administraţie pentru a decide asupra ipote-
cării şi gajării a unei părţi din patrimoniul 
societăţii pentru obţinerea de credite 
bancare, şi să semneze contractele de ipotecă 
şi de credit la valorile ce vor fi negociate; 14. 
Aprobarea împuternicirii Consiliului de 
administraţie pentru a decide cu privire la 
participarea, reducerea participării sau 
retragerea participării SC Romelectro SA de 
la capitalul social al altor societăţi comer-
ciale. 15. Aprobarea împuterniciţilor socie-
tăţii cu drept de semnătură pentru 
operaţiuni în conturile societăţii deschise la 
institutţiile bancare şi de credit. 16. Apro-
barea modalităţii de acoperire a pierderii 
contabile din anul 2015. Preşedintele Consi-
liului de Administraţie, Dl. Viorel Gafita.
 
l Completare la Convocatorul Adunarii 
Generale Ordinare a Actionarilor S.C. 

C o n t a c t o a r e  S . A .  d i n  d a t a  d e 
28.04.2017/29.04.2017 publicat in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea A-IV-A, 
Nr.1028/28.03.2017. In baza art.117 indice 1 
din Legea nr.31/1990 privind societatile 
comerciale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Consiliul de Admi-
nistratie al S.C. Contactoare S.A., cu sediul in 
Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, 
completeaza ordinea de zi a Adunarii Gene-
rale Ordinare a Actionarilor din data de 
28.04.2017, ora 10.30, respectiv 29.04.2017, in 
conformitate cu solicitarea actionarului 
minoritar SIF Oltenia S.A., cu urmatoarele 
puncte:11. Prezentarea si discutarea unui 
raport al Consiliului de Administratie privind 
tranzactiile incheiate de societate cu persoa-
nele afiliate. Raportul va viza tranzactiile 
efectuate cu persoanele afiliate (intragrup) 
din ultimii 3 ani (actele juridice incheiate de 
societate cu persoane juridice care fac parte 
din Grupul SCR, inclusiv cu domnul Vuza 
Stefan, justificarea economica a tranzactiilor 
incheiate, masuri intreprinse de Consiliul de 
Administratie pentru recuperarea prejudici-
ilor create societatii prin aceste tranzactii). De 
asemenea, raportul va prezenta informatii cu 
privire la participatiile detinute de Contac-
toare S.A. la societati din grupul SCR– 
valoare, numar de actiuni sau parti sociale, 
cota din capitalul social detinuta, eficienta 
economica a acestor detineri. 12.Prezentarea 
si discutarea unui raport al Consiliului de 
Admnistratie cu privire la contractele si 
actele aditionale prin care S.C. Contactoare 
S.A. a acordat imprumuturi altor societati 
din Grupul SCR (Uzuc S.A., A2 Impex SRL, 
Iasitex SA, Caromet SA, Sinterom SA).
Prezentarea va cuprinde cel putin urmatoa-
rele:- denumirea societatii imprumutate;- 
numarul  s i  data contractului  de 
imprumut;- suma imprumutata;- perioada 
pentru care a fost acordat imprumutul; - 
dobanda calculata conform contractului si 
dobanda incasata la 31.12.2016;- care sunt 
persoanele care au aprobat incheierea acestor 
contracte si calitatea acestora;- daca impru-
mutul si dobanzile calculate au fost incasate 
la termenele prevazute in contract;- masuri 
intreprinse pentru recuperarea sumelor 
imprumutate si a dobanzilor, respective 
penalitatilor de intarziere percepute.13. Situ-
atia incasarii sumei datorate de catre A6 
IMPEX S.A. Dej, urmare a anularii majorarii 
capitalului social cu participarea SC Contac-
toare SA in valoare de 1.397.860 lei si a 
penalitatilor calculate, masurile intreprinse 
de Conducerea Executiva a Contactoare SA 
si, respectiv, de catre Consiliul de Adminis-
tratie pentru recuperarea sumelor respec-
tive.14. Stadiul inregistrarii S.C. Contactoare 
S.A. ca actionar al S.C. Chimcomplex S.A. 
Borzesti, tinand seama de faptul ca nu apare 
inregistrat ca actionar al acestei societati.15. 
Declansarea actiunii in raspundere impotriva 
persoanelor din Conducerea Contactoare 
S.A. (membrii ai Consiliului de Administratie 
si ai Conducerii Executive) care se fac vino-
vate de prejudiciile aduse societatii prin 
tranzactiile incheiate care nu au nicio justifi-
care economica si ca urmare a nerecuperarii 
sumelor imprumutate.Astfel, Ordinea de zi 
completata a Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor S.C. Contactoare S.A. din data 
de 28.04.2017/29.04.2017, ora 10.30, va fi 
urmatoarea:1. Prezentarea raportului de 
gestiune al consiliului de administratie 
pentru anul 2016.2. Prezentarea raportului 
auditorului financiar extern pentru anul 
2016. 3. Discutarea si aprobarea situatiilor 
financiare ale anului 2016, respectiv bilantul 
contabil, contul de profit si pierdere, situatia 
fluxurilor de trezorerie, situatia activelor 
imobilizate si notele explicative ale situatiilor 
financiare.4. Aprobarea modului de reparti-
zare a profitului net obtinut in anul 2016.5. 
Descarcarea de gestiune a administratorilor 
pentru exercitiul financiar 2016.6. Aprobarea 
Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru 
anul 2017.7. Discutarea si aprobarea Progra-
mului de Investitii pentru anul financiar 
2017.8. Aprobarea indemnizatiei administra-
torilor si a cheltuielilor ocazionate de partici-
parea administratorilor la sedintele 
Consiliului de Administratie pentru anul 
2017.9. Aprobarea datei de 17.05.2017 ca 
data de inregistrare, respectiv pentru identifi-
carea actionarilor asupra carora se rasfrang 
efectele hotararilor Adunarii Generale Ordi-
nare a Actionarilor, potrivit art. 238 din 
Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, 
respectiv a datei de 16.05.2017 ca 
“ex-date”.10. Imputernicirea domnului av. 
Cercel Claudiu George sa efectueze formali-
tatile cerute de lege pentru inregistrare, 
publicitate, opozabilitate si executarea hota-
rarilor adoptate.11. Prezentarea si discutarea 
unui raport al Consiliului de Administratie 
privind tranzactiile incheiate de societate cu 
persoanele afiliate. Raportul va viza tranzac-
tiile efectuate cu persoanele afiliate (intra-
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grup) din ultimii 3 ani (actele juridice 
incheiate de societate cu persoane juridice 
care fac parte din Grupul SCR, inclusiv cu 
domnul Vuza Stefan, justificarea economica 
a tranzactiilor incheiate, masuri intreprinse 
de Consiliul de Administratie pentru recupe-
rarea prejudiciilor create societatii prin aceste 
tranzactii). De asemenea, raportul va 
prezenta informatii cu privire la participatiile 
detinute de Contactoare S.A. la societati din 
grupul SCR– valoare, numar de actiuni sau 
parti sociale, cota din capitalul social deti-
nuta, eficienta economica a acestor deti-
neri.12. Prezentarea si discutarea unui raport 
al Consiliului de Admnistratie cu privire la 
contractele si actele aditionale prin care S.C. 
Contactoare S.A. a acordat imprumuturi 
altor societati din Grupul SCR (Uzuc S.A., 
A2 Impex SRL, Iasitex SA, Caromet SA, 
Sinterom SA).Prezentarea va cuprinde cel 
putin urmatoarele:- denumirea societatii 
imprumutate;- numarul si data contractului 
de imprumut;- suma imprumutata;- perioada 
pentru care a fost acordat imprumutul;- 
dobanda calculata conform contractului si 
dobanda incasata la 31.12.2016;- care sunt 
persoanele care au aprobat incheierea acestor 
contracte si calitatea acestora;- daca impru-
mutul si dobanzile calculate au fost incasate 
la termenele prevazute in contract;- masuri 
intreprinse pentru recuperarea sumelor 
imprumutate si a dobanzilor, respective 
penalitatilor de intarziere percepute.13. Situ-
atia incasarii sumei datorate de catre A6 
IMPEX S.A. Dej, urmare a anularii majorarii 
capitalului social cu participarea SC Contac-
toare SA in valoare de 1.397.860 lei si a 
penalitatilor calculate, masurile intreprinse 
de Conducerea Executiva a Contactoare SA 
si, respective, de catre Consiliul de Adminis-
tratie pentru recuperarea sumelor respec-
tive.14. Stadiul inregistrarii S.C. Contactoare 
S.A. ca actionar al S.C. Chimcomplex S.A. 
Borzesti, tinand seama de faptul ca nu apare 
inregistrat ca actionar al acestei societati.15. 
Declansarea actiunii in raspundere impotriva 
persoanelor din Conducerea Contactoare 
S.A. (membrii ai Consiliului de Administratie 
si ai Conducerii Executive) care se fac vino-
vate de prejudiciile aduse societatii prin 
tranzactiile incheiate care nu au nicio justifi-
care economica si ca urmare a nerecuperarii 
sumelor imprumutate.

LICITAŢII
l Primăria comunei Paltinosa, judeţul 
Suceava, anunţă organizarea procedurii de 
licitaţie publică, privind închirierea trupurilor 
de păşune comunală în suprafață totală de 
207,04 ha, (parcelată conform datelor înscrise 
în Caietul de sarcini). Cererea de înscriere 
împreună cu documentele de calificare, vor fi 
depuse la registratura Primăriei comunei 
Paltinoasa, în plic sigilat, până la data de 
05.05.2017, orele 09:00. Data deschiderii lici-
taţiei publice: 05.05.2017, orele 10:00. Caietul 
de sarcini, precum şi orice alte informaţii le 
puteţi solicita la sediul autorităţii contrac-
tante, respectiv Primăria comunei Paltinoasa, 
judeţul Suceava, tel/fax. 0230 231316, 
Compartimentul agricol. 
 
l Consiliul Local Breaza, str. Republicii, nr. 
82 B, Tel: 0244/340.508, Fax: 0244/340.528, 
e-mail: primariabreaza@yahoo.com, organi-
zează: Licitație publică cu strigare pentru 
închirierea terenului în suprafață de 60,31  
mp, proprietate publică a oraşului Breaza, 
situat în Breaza, Piața oraşului, Judetul 
Prahova. data licitației: 10.05.2017, ora 10:00 
la sediul Primăriei Breaza; data limită de 
depunere a documentelor prevăzute în 
Caietul de sarcini: 09.05.2017, ora 16:00; 
prețul de pornire al licitației: 10,70  lei/mp/
lună; taxa de participare la licitație: 25 lei 
(nerambursabilă); prețul Caietului de sarcini: 
15 lei, nerambursabili şi se poate procura de 
la sediul Primăriei Breaza; garanția de parti-
cipare: 100 lei.
 
l Anunt privind vanzarea prin licitatie 
publica a unui  teren intravilan in suprafata 
de 363 mp., situat in str. Drajnei, nr. 1, nr. 
Cadastral 22809, teren ce apartine dome-
niului privat al orasului Valenii de Munte. 
Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, 
cu sediul in Valenii de Munte, str. Berevoiesti 
nr. 3A, cod fiscal 2842870, tel: 0244/280816, 
fax: 0244/280631, organizeaza in data de 
10.05.2017, ora 10  :00, licitatie publica 
privind vanzarea unui teren intravilan in 
suprafata de 363 mp., situat in str. Drajnei, 
nr. 1, nr. Cadastral 22809,  teren ce apartine 
domeniului privat al orasului Valenii de 
Munte. Pretul minim ce poate fi ofertat este 
prevazut in caietul de sarcini stabilit conform 
Hotararii Consiliului Local nr. 27/30.03.2017. 
Procurarea documentatiei in vederea partici-
parii la licitatie se va face in perioada 

14.04.2017 -09.05.2017, de la sediul Primariei 
Valenii de Munte, camera 2. Participantii la 
licitatie au obligatia de a achizitiona docu-
mentatia de licitatie contra sumei de 100 lei. 
Data limita pentru depunerea ofertelor este 
de 09.05.2017, ora 16:00. Sedinta publica de 
deschidere a ofertelor se va desfasura la 
sediul Primariei orasului Valenii de Munte, 
str. Berevoiesti nr. 3A, in data de 10.05.2017, 
ora 10:00. Informatii suplimentare: tel: 
0244/280816 int. 25.
 
l Primăria comunei Şintereag anunță lici-
tație pentru concesionarea unei suprafețe de 
18ha păşune, situată în loc. Blajenii de Sus in 
ridul Rărişte, com.Şintereag, jud.Bistriţa-Nă-
săud înscrisă în domeniul public al comunei 
Şintereag. Pot participa la licitaţie persoane 
fizice, organizaţiile ori asociaţiile locale ale 
crescătorilor de animale, legal constituite pe 
raza unităţii administrativ-teritoriale şi care 
fac dovada achitării, prin chitanţă sau ordin 
de plată, a documentaţiei de atribuire şi a 
garanţiei de participare la licitaţie precum şi 
a faptului că au înscrise în RNE animalele 
din specii, bovine, ovine, caprine şi ecvidee 
pentru care solicită pajişti. Persoanele intere-
sate pot intra în posesia documentației de 
atribuire de la sediul Primăriei comunei 
Şintereag. Data limită de depunere a ofer-
telor este 02.05.2017, ora 10:00. Data deschi-
derii ofertelor este 02.05.2017, ora 11:00. 
Relații suplimentare se pot obține de la sediul 
instituției sau la tel.0263.351.026, persoană de 
contact Rus Zamfira.
 
l  Ca urmare a Hotărârii adoptată în data 
10.04.2017 de către Consiliul Local Berevo-
eşti, în data de 03.05.2017, ora 9, respectiv ora 
13 (pentru pct. Erja), la sediul primăriei din 
comuna Berevoeşti, strada DC 3, nr. 773, va 
avea loc şedinţa publică în vederea depunerii 
ofertelor în 2 plicuri sigilate pentru licitaţiile 
publice de concesionare a 200 ha de păşune 
alpină şi izlaz şi 36,51 ha păşune pct. Erja din 
domeniul public al comunei Berevoeşti. 
Ofertanţii vor depune ofertele într-un singur 
exemplar în două plicuri sigilate care vor 
conţine elementele prevăzute de Caietul de 
Sarcini şi în Regulamentul Procedurii de 
Licitaţie. Documentaţia necesară participării 
la licitaţie se poate obţine începând cu data 
de 14.04.2017 de la sediul Primăriei Berevo-
eşti. 
 
l Lichidatorul judiciar R&R Proinsolvenţa 
SPRL al debitoarei falite SC Bachus SA, face 
public urmatorul anunt privind conditiile de 
supraofertare in conformitate cu art.118 din 
legea 85/2006:In conformitate cu hotararea 
adunarii creditorilor nr.14/14.03.2017, a fost 
aprobata vanzarea prin negociere directa cu 
cumparator identificat, la pretul de 98.175 
euro, inclusiv TVA a bunului imobil situat în 
Calvini, sat Bâscenii de Sus, jud.Buzău, 
compus din teren intravilan 7274 mp, 
construcţii de la C1 la C12 în suprafaţă 
construita de 1212 mp şi 11 bazine în supra-
faţă de 555 mp.Pasul de supraofertare este de 
5%, respectiv 4.910 euro, inclusiv TVA si va 
putea fi oferit de orice potential cumparator, 
impreuna cu garantia de participare la nego-
ciere directa de 9.818 euro, inclusiv TVA 
pana cel mai tarziu 16.05.2017 ora 12.00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Buzau, str.
Obor, bl.11, sc.B, ap.1, prin cerere scrisa 
adresata lichidatorului judiciar, in conditiile 
prevazute in regulamentul de vanzare, noul 
pret de vanzare fiind 103.085 euro, inclusiv 
TVA.Ofertantii pot depune echivalentul in lei 
a garantiei de participare si minim un pas de 
s u p r a o f e r t a r e  i n  c o n t u l  n r.
RO46RZBR0000060007997021 deschis la 
Raiffeisen Bank -Suc Buzau pe numele SC 
Bachus SA, având CIF RO1167164. Daca 
pana la data de 16.05.2017 ora 12.00 nu se 
prezinta nici o supraoferta bunul va fi consi-
derat adjudecat de catre ofertantul initial, la 
pretul de 98.175 euro, inclusiv TVA, lichida-
torul judiciar incheind procesul verbal de 
adjudecare. Dacă vor fi înregistrate supra-
oferte şi va fi achitată o garanţie de partici-
pare de 10% din preţul supraofertat, 
procedura de vânzare prin negociere directă 
se va transforma în licitaţie publică cu stri-
gare, care se va desfasura la sediul lichidato-
rului din Buzau, str.Obor, bl.11, sc.B, ap.1 la 
data de 17.05.2017 ora 14.00 potrivit regula-
mentului de organizare si desfasurare a licita-
tiei publice aprobat de adunarea creditorilor.
Preţul de pornire al licitaţiei va fi preţul cel 
mai are ofertat dintre ofertele primite, lici-
taţia fiind organizată după regulamentul 
aprobat de adunarea creditorilor.Relaţii la: 
0238/716.095; 0745.400.275; office@rrproin-
solventa.ro.
 
l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, prin 
lichidator judiciar Just Insolv SPRL, anunta 
vanzarea la licitatie publica a activului aflat 
in patrimoniul debitoarei, respectiv Hotel 

Restaurant – „Casa Rotaru”, situat in 
Ploiesti, str. Oborului, nr. 27, jud. Prahova 
(zona Obor – magazin Dedeman - mall AFI), 
inscris in CF nr. 125774 a mun. Ploiesti, 
constructie compusa din D+P+1E+3Man-
sarde, in suprafata de 1922,44 mp, finalizata 
in 2007, la pretul de 476.250 euro, ce se va 
achita in lei la cursul euro de la data efectu-
arii platii. Hotelul dispune de 50 de camere 
de cazare si 3 apartamente, receptie, restau-
rant, bar si bucatarie la parter, iar la demisol 
crama si bucatarie rece. Structura construc-
tiva a hotelului este cu fundatii din beton 
armat, inchideri perimetrale din BCA, 
compartimentări interioare din zidarie de 
BCA, acoperisul cu tabla Lindab si dispune 
de utilitati: electricitate, apa, gaz, canalizare. 
Constructia este edificata pe un teren propri-
etatea asociatului Rotaru Valentin in supra-
fata de 697 mp pentru care se organizeaza 
licitatie publica de catre BEJ Pana Victor cu 
pret de pornire al licitatiei de 58.500,75 euro. 
Licitatiile publice au loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 19.01.2017 si a 
regulamentului de participare la licitatie. 
Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 
25% din cel stabilit in raportul de evaluare 
intocmit de evaluator Neacşu Gabriel. Sedin-
tele de licitatie vor avea loc pe data de: 
24.04.2017 si 12.05.2017 orele 12.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab.7B. 
Relatii suplimentare se obtin de la lichida-
torul judiciar la telefon 0344104525 si din 
caietul de sarcini ce se poate procura de la 
sediul acestuia la pretul de 3000 lei fara TVA.
 
l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, prin 
lichidator judiciar Just Insolv SPRL, anunta 
vanzarea la licitatie publica a Complexului 
Restaurant cu spatii de cazare Pensiune 
„Hanul Gazarilor” situat in Ploiesti, str. M. 
Bravu, nr. 45, jud. Prahova, (zona Stadion 
Petrolul, la circa 600 m distanta de Palatul 
Administrativ, de Tribunalul si Parchetul PH) 
inscris in CF nr. 123740 a Mun. Ploiesti, 
finalizat in 2003, compus din teren in supra-
fata de 720 mp in acte, respectiv 719 mp 
masurata si constructii: C1 – Hotel + restau-
rant (Subsol – Crama, o bucatarie, 3 vestiare 
cu wc-uri, magazie, camera frigorifica si doua 
holuri, Parter: restaurant, bar, receptie, buca-
tarie, terasa, etaj 1: 7 camere duble si 1 single, 
fiecare cu gr. sanitar, debara, hol si casa scarii, 
etaj 2: 7 camere duble si 1 single fiecare cu 
grup sanitar, casa scarii, hol, culoar, etaj 3: 5 
camere duble si o camera single, spalatorie, 
camera centralei termice, 2 holuri, casa scarii, 
C2 – Anexa + beci, la pretul de 369.000 euro, 
ce se va achita in lei la cursul euro de la data 
efectuarii platii. Pensiunea dispune de 22 de 
camere de cazare, restaurantul de aprox. 60 
locuri, crama de aprox. 80 de locuri, teresa de 
aprox. 44 locuri, iar in curte este amenajat loc 
pentru fumat, foisor cu masa si scaune si un 
gratar. Imobilul este racordat la toate utilita-
tile avand instalatii de apa, instalatie elec-
trica, instalatie de incalzire – centrala termica 
proprie pe gaz, retea canalizare. Licitatiile 
publice au loc in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 19.01.2017 si a regulamen-
tului de participare la licitatie. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 25% din cel 
stabilit in raportul de evaluare intocmit de 
evaluator Neacşu Gabriel. Sedintele de lici-
tatie vor avea loc pe data de: 24.04.2017 si 
12.05.2017 orele 12.30 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, 
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B. Relatii suplimentare se 
obtin de la lichidatorul judiciar la telefon 
0344104525 si din caietul de sarcini ce se 
poate procura de la sediul acestuia la pretul 
de 3000 lei fara TVA.
 
l SC Grup XL Company SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă 
scoaterea la vânzare a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează. Activul nr.1: 
Hala de depozitare si birouri administrativ- 
compus din teren cu suprafata de 3.127 mp si 
constructii cu suprafata  utila de 2.454 mp. 
situat in Iasi, Calea Chisinaului nr.35 Pretul 
de vanzare fiind  in cuantum de 2.353.126,80 
lei (respectiv 531.000 Eur) (60% din valoarea 
de evaluare fara TVA). Activul nr.2: Proprie-
tate imobiliara - teren situat in Zona Antibio-
tice, jud.Iasi cu front la E583, avand 
suprafata de 8.558 mp. Pretul de vanzare 
fiind in cuantum de 682.619,40lei (respectiv 
154.038EUR) (60% din valoarea de evaluare 
fara TVA). Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase 
la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decă-
derii, să facă dovada acestui fapt până la 
data de 20.04.2017orele 11.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 
43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Iasi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, in data de 20 aprilie 
2017 orele 12:00 şi se va desfăşura în confor-
mitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 

privind procedura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat de adunarea 
creditorilor din data de 24.03.2017. Adjude-
carea se va face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiei, Regulament ce poate 
fi consultat atat la dosarul cauzei cat si la 
sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi 
ţinut la plata preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regulamentul de orga-
nizare şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii 
sunt obligati sa depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de participare la licitatie 
in procent de 10% din pretul de incepere a 
licitatiei. Garantia se va depune in numerar, 
prin  plata in contul indicat de lichidator. 
Pentru participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la sediul 
lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43,  jud. Iaşi, până la data de 
20.04.2017 orele 11.00. Relaţii suplimentare 
se pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la telefoa-
nele: 0232.240890; 0742.109899, Fax 
0232.240890.
 
l Control Trading S.R.L., societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, vinde stoc de marfa, compus din: 
ampermetre, becuri halogen, cabluri 
aluminiu, aplice, banda izolatoare, consola 
jgheab metalic, bride, cablu semnalare, bec 
vapori mercurhqi, lampa fluorescenta, 
papuci electrici, detector miscare, tablou 
echipat, sigurante, tarod de mana, jgheab 
cabluri, corp iluminat stradal, caseta semna-
lizare, intrerupatoare, prize, bloc legaturi, set 
repere, surse alimentare, corpuri iluminat, 
tamburi, cabluri electrice, prize, tranforma-
toare, cabluri cupru, cabina metalica, cara-
mida, tabla, teava, sarma sudura, 
repartitoare, rame intrerupatoare, doze 
rigips, conectori, relee, contacte auxiliare,  
bobine, intrerupatoare automate, celule 
medie tensiune, cetrala de masura, cleme de 
legatura, cutie metalica, etriere fixare releu, 
motor mecanism, module protectie, placa de 
montaj,  prize de date, prize de telefon, prize 
TV, sigurante automate bipolare, tripolare, 
monopolare, variator de tensiune, variator 
rotativ, suport pentru doza, scurtcircuitor 
mobil, tuburi neon, cutie de trecere la motor, 
etc. Lista completa a bunurilor, poate fi 
consultata la sediul sau pe site-ul lichidato-
rului judiciar www.andreiioan.ro. Pretul total 
al bunurilor este de 115.833,03 lei, fara TVA, 
pret diminuat cu 70 % fata de pretul de 
evaluare. Licitatia se va tine in data de 
14.04.2017 ora 11:30, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, iar in cazul in care bunu-
rile nu vor fi adjudecate, licitatia se va tine in 
data de 19.04.2017, 21.04.2017, 24.04.2017, 
26.04.2017, 28.04.2017, 01.05.2017, 
03.05.2017, 05.05.2017, 08.05.2017, 
10.05.2017, 12.05.2017, 15.05.2017, 
17.05.2017, 19.05.2017, 22.05.2017, 
24.05.2017, 26.05.2017, 29.05.2017, 
31.05.2017, 02.06.2017, 05.06.2017, 
07.06.2017, 09.06.2017, 12.06.2017, 
14.06.2017, 16.06.2017, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Dosarul de prezentare si 
conditiile de participare se pot obtine numai 
de la sediul lichidatorului judiciar. Telefon/
fax: 0244597808; mobil: 0723357858; www.
andreiioan.ro.
 
l Anunt privind organizarea licitatiei de 
masa lemnoasa fasonata din fondul forestier 
administrat de R.P.L. Ocolul Silvic Valea 
Hategului R.A. din productia anului 2017. 
Organizatorul licitatiei: Regia Publica Locala 
Ocolul Silvic Valea Hategului R.A., cu sediul 
in localitatea Densus, nr.35, jud.Hunedoara, 
având telefon 0254.775.045, Fax: 
0254.775.045 şi adresa de e-mail: os.valeaha-
tegului@gmail.com. Data şi ora desfăşurării 
licitaţiei: 26.04.2017 ora 12:00. Locul desfasu-
rarii licitatiei: O.S. Vl. Hategului, Densus, 
nr.35, Hunedoara (sediul ocolului). Tipul 
licitatiei: Licitatie publica in plic inchis.Lici-
taţia este organizată şi se va desfăşura 
potrivit prevederilor Regulamentului de 
valorificare amasei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.617/2016. Data şi 
ora organizării preselecţiei: 21.04.2017 ora 
12:00. Data şi ora-limită până la care pot fi 
depuse documentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie:documentatia pentru 
preselectie si inscrierea la licitatia de masa 
lemnoasa fasonata, va fi inaintata de catre 
agentii economici care doresc sa participle la 
licitatie in conformitate cu prevederile Regu-
lamentului de valorificare a masei lemoase 
din fondul forestier proprietate publica, 
aprobat prin HG 617/2016 si se poate trimite 
prin posta sau se va depune direct la sediul 
R.P.L. Ocolul Silvic Valea Hategului R.A., 
respectiv Densus, nr. 35, judetul Hunedoara,-
pana cel tarziu in data de 20.04.2017 ora 14. 
Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/
pieselor care se licitează, preţul de pornire a 

licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare 
partidă/grupaj de partizi/lot/piesă se regasesc 
in caietul de sarcini si sunt afişate la sediul 
organizatorului şi pe site-ulwww.ocoalede-
regim.ro. Volumul total de masă lemnoasă 
fasonata oferit la licitaţie 1.790 mc, din care 
pe natură de sortimente: -furnir tehnic 
400(mc); -bustean cherestea C1 855(mc); 
-bustean cherestea C2 535(mc); Masa 
lemnoasă fasonata care se oferă spre vânzare 
nu provine din fondul forestier proprietate 
publică certificat.Masa lemnoasă fasonata 
rămasă neadjudecată după încheierea licita-
ţiei se poate adjudeca prin negociere, în 
aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul 
regulament şi de alte reglementări în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi procurat la sediul 
Ocolului Silvic Valea Hategului, începând cu 
data de 18.04.2017, valoarea caietului de 
sarcini fiind de 100 lei+TVA. Alte informaţii 
privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 
Neîncheierea contractului de vânzare-cum-
părare a masei lemnoase adjudecate,  stabilit 
prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a 
operatorului economic/grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage anularea 
adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă 
şi pierderea garanţiei de contractare aferente. 
Garanţia de contractare nu se restituie opera-
torului economic, în următoarele situaţii: a)
nu a fost încheiat contractul de vânzare-cum-
părare a masei lemnoase, în condiţiile legii, 
din culpa operatorului economic; b)nu a 
constituit garanţia de bună execuţie, la data 
încheierii contractului; c)îşi retrage oferta în 
perioada de valabilitate a acesteia; d)a fost 
încheiat în termen contractul de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea 
garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte 
pentru constituirea cauţiunii prevăzute de 
art.66 alin.(1) din Legea nr.46/2008 -Codul 
silvic, republicată, cu modificările ulterioare, 
pentru constituirea garanţiei de bună 
execuţie şi/sau pentru plata contravalorii 
masei lemnoase contractate. Pentru infor-
mații şi date suplimentare va puteți adresa 
organizatorului licitatiei: Resp.Fond Forestier 
-Ing.Danciu Andrei, Tel.:0762.257.833; Resp.
Product ie  -Tehn.  Sandu Eugen , 
Tel.0762.257.832; -la telefon ocol 
0254.775.045, la Fax:0254.775.045 şi prin 
e-mail os.valeahategului@gmail.com. Orga-
nizator licitatie, Regia Publica Locala Ocolul 
Silvic ValeaHategului R.A.
 
l Anunt privind organizarea licitatiei de 
masa lemnoasa pe picior din fondul fores-
tier administrat de R.P.L. Ocolul Silvic Valea 
Hategului R.A. din productia anului 2017. 
Organizatorul licitatiei: Regia Publica 
Locala Ocolul Silvic Valea Hategului R.A., 
cu sediul in localitatea Densus, nr.35, jud.
Hunedoara, având telefon 0254.775.045, 
Fax:0254.775.045 şi adresa de e-mail: os.
valeahategului@gmail.com. Data şi ora 
desfăşurării licitaţiei: 26.04.2017, ora 
10:00. Locul desfasurarii licitatiei: O.S. Vl. 
Hategului, Densus, nr.35, Hunedoara 
(sediul ocolului). Tipul licitatiei: Licitatie 
publica in plic inchis. Licitaţia este organi-
zată şi se va desfăşura potrivit prevederilor 
Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.617/2016. Data şi ora organizării 
preselecţiei: 21.04.2017 ora 10:00. Data şi 
ora-limită până la care pot fi depuse docu-
mentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la 
licitaţie:documentatia pentru preselectie si 
inscrierea la licitatia de masa lemnoasa pe 
picior şi masa lemnoasa fasonata, va fi 
intocmita de catre agentii economici care 
doresc sa participle la licitatie in conformi-
tate cu prevederile Regulamentului de 
valorificare a masei lemoase din fondul 
forestier proprietate publica, aprobat prin 
HG 617/2016 si se poate trimite prin posta 
sau se va depune direct la sediul R.P.L. 
Ocolul Silvic Valea Hategului R.A., 
respectiv Densus, nr. 35, judetul Hune-
doara, pana cel tarziu in data de 
20.04.2017, ora 14.00. Lista partizilor/
grupajelor de partizi /loturilor /pieselor care 
se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi 
pasul de licitare pentru fiecare partidă/
grupaj de partizi/lot/piesă se regasesc in 
caietul de sarcini si sunt afişate la sediul 
organizatorului şi pe site-ul www.ocoalede-
regim.ro. Volumul total de masă lemnoasă 
pe picior oferit la licitaţie 2725 mc,din care 
pe natură de produse: -produse Principale 
1.405(mc); -produse conservare 501(mc); 
-produse secundare 759(mc); -produse acci-
dentale 60(mc) şi, respectiv, pe specii şi 
grupe de specii: -răşinoase: 443(mc); -fag: 
2.206(mc); -diverse tari: 67(mc); -diverse 
moi: 9(mc). Masa lemnoasă pe picior care se 
oferă spre vânzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publică certificat. Masa 
lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată 
după încheierea licitaţiei nu se poate adju-

deca prin negociere. Caietul de sarcini poate 
fi procurat la sediul Ocolului Silvic Valea 
Hategului,  începând cu data de 
18.04.2017,valoarea caietului de sarcini 
fiind de 100 lei+TVA. Alte informaţii 
privind organizarea şi desfăşurarea licita-
ţiei: Neîncheierea contractului de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase 
adjudecate, în termenul maxim de 10 zile 
lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, 
din culpa exclusivă a operatorului 
economic/grupului de operatori economici 
adjudecatar, atrage anularea adjudecării 
pentru masa lemnoasă respectivă şi pier-
derea garanţiei de contractare aferente. 
Garanţia de contractare nu se restituie 
operatorului economic, în următoarele 
situaţii: a)nu a fost încheiat contractul de 
vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în 
condiţiile legii, din culpa operatorului 
economic; b)nu a constituit garanţia de 
bună execuţie, la data încheierii contrac-
tului; c)îşi retrage oferta în perioada de 
valabilitate a acesteia; d)a fost încheiat în 
termen contractul de vânzare-cumpărare a 
masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu 
acordul părţilor, se foloseşte pentru consti-
tuirea cauţiunii prevăzute de art.66 alin.(1) 
din Legea nr.46/2008 -Codul silvic, republi-
cată, cu modificările ulterioare, pentru 
constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau 
pentru plata contravalorii masei lemnoase 
contractate. Pentru informații şi date supli-
mentare va puteți adresa organizatorului 
licitatiei: Resp.Fond Forestier-Ing.Danciu 
Andrei, Tel.:0762.257.833; Resp. Productie 
-Tehn Sandu Eugen, Tel..:0762.257.832; -la 
t e l e f o n  o c o l  0 2 5 4 . 7 7 5 . 0 4 5 ,  l a 
Fax:0254.775.045 şi prin e-mail os.valeaha-
tegului@gmail.com. Organizator licitatie, 
Regia Publica Locala Ocolul Silvic Valea 
Hategului R.A.

PIERDERI
l Pierdut Registru Evidenţă Zilieri  RZGX 
003359, eliberat de către ITM Argeş în data 
de 08.03.2016 şi aparţinând Asociaţiei Utili-
zatorilor de Păşuni Comunale Schitu Goleşti, 
jud. Argeş. Se declară nul.
 
l SC Start SA, RO5300319, J40/3437/94, 
pierdut Chitantier seria STARTC nr. 6801-
6850, din care completate 6801-6805 si libere 
6806-6850. Il declar nul.
 
l Pierdut Adeverinta achitare integrala 
apartament, pe numele Boaru Ecaterina si 
Boaru Ion. O declar nula.
 
l Pierdut Adeverinta achitare integrala 
apartament, pe numele Marin Constantin si 
Marin Eugenia. Declar nula.
 
l  P i e r d u t  P r o c e s  v e r b a l  n r. 
14.197/1/20.11.1991, pe numele Stefanescu 
Emilian si Stefanescu Iulia. Il declar nul.
 
l Pierdut Proces verbal din 01.11.1970, pe 
numele Costache Eleonora si Costache 
Tudor. Il declar nul.
 
l Pierdut original Dovada achitare integrala 
apartament, pe numele Suteu Gheorghe. 
Declar nul.
 
l Pierdut original Proces verbal predare 
locuinta si Contract vanzare cumparare 
locuinta, pe numele Mitrofan Neculai si 
Jeana. Il declar nul.
 
l Pierdut Contract vanzare cumparare 
101/1975, pe numele Radulescu Constantin si 
Radulescu Aneta. Il declar nul.
 
l Subscrisa Gso Geo Survey Offsohre SRL, 
cu sediul în Bucureşti, sector 1, Calea Victo-
riei, nr.155, bloc D1, tronson 6, etaj 9, cam.13, 
înregistrată la Reg.Com. sub nr.
J40/10383/2016, CUI:22218210, declarăm 
pierdut certificatul de înregistrare în scopuri 
de TVA seria B nr.1602975. Îl declarăm nul.
 
l SC Hessers SRL, cu sediul în Oradea, 
Calea Borşului, nr.40, declară pierderea 
autorizaţiei Terta Turcia cu nr. 524078 în 
localitatea Curtici, Jud.Arad. O declarăm 
nulă. Persoană de contact: Ioan Don, 
0731.777.085.
 
l Pierdut original contract vânzare -cumpă-
rare autentificat cu nr. 16.994 din 28 decem-
brie 1988 de către Notariatul de Stat Local al 
Sectorului 6 Bucureşti.
 
l Pierdut Certificat de pregătire profesională 
pentru transport mărfuri periculoase eliberat 
de ARR Argeş, pe numele Mitrea Mihail 
Eduard, domiciliat în com. Valea Iaşului, sat 
Valea Iaşului, jud. Argeş. Se declară nul.

ANUNȚURI


