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OFERTE SERVICIU
l Casino Bucharest angajează 
personal cu şi fără experienţă pentru 
toate departamentele şi organizează 
Şcoala de crupieri. Persoanele intere-
sate pot depune CV la recepţia cazi-
n o u l u i  – i n c i n t a  H o t e l 
Intercontinental, de luni până vineri, 
o r e l e  1 2 . 0 0 - 1 7 . 0 0 .  R e l a ţ i i : 
0720.375.986; 0735.352.164.

l Locuri de munca vacante in cadrul 
BCVO LOGISTICS SRL- Bistrita. 1. 
Demunirea postului vacant:-condu-
cator auto, cod COR 833201; -2. 
Numar de posturi vacante: -5; -3. 
Vechime in domeniu: -1.an;-4. Studii 
minime: -8.clase; -5.Alte conditii: 
-detinerea permisului de conducere 
CAT B + cunostiinte de limba rusa; -6. 
Valabilitatea ofertei: 60 zile; -7.
Persoana de contact in cadrul: BCVO 
Logistics SRL: Andreea Maeran 
-0732.770.558.

l Şcoala Gimnazială Poieni, cu sediul 
în loc.Poieni, str.Principală, nr.55, jud.
Cluj, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contrac-
tual aprobat prin HG nr.286/2011, 
modificat şi completat de HG 
nr.1027/2014, în cadrul instituţiei. 
Denumirea postului: muncitor fochist 
(normă întreagă), post vacant 
contractual pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: şcoală 
profesională/studii medii; -obţinerea 
unui certificat de calificare pentru 
meseria de fochist pentru cazane de 
joasă presiune categoria „C”; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 3 
ani; -disponibilitate la solicitările 
unităţii. Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului: -proba practică: 
data de 13.12.2016, ora 11.00, la sediul 
Şcolii Gimnaziale Poieni; -proba 
scrisă: data de 13.12.2016, ora 12.00, 
la sediul Şcolii Gimnaziale Poieni; 
-interviul: data de 13.12.2016, ora 
13.00, la sediul Şcolii Gimnaziale 
Poieni. Data-limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 05.12.2016, 
ora 14.00, la sediul Şcolii Gimnaziale 
Poieni. Date contact: Gordan Ionel, 
tel.0264.255.020, scpoieni@gmail.com

l Primăria Oraşului Vicovu de Sus, 
cu sediul în oraşul Vicovu de Sus, str.
Primăriei, nr.4-6, jud.Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea urmă-
torului post contractual aprobat prin 
HG nr.286/2011, modificat şi 
completat de HG nr.1027/2014, în 
cadrul instituţiei: inspector de specia-
litate II, în cadrul Compartimentului 
Registratură -post vacant contractual 
pe perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în adminis-
trație; -cunoştințe de operare pe 
calculator: nivel avansat; -vechime în 
specialitatea studiilor: minim un an. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: -proba scrisă: data de 
13.12.2016, ora 10.00, la sediul Primă-
riei Oraşului Vicovu de Sus; -proba de 
interviu: data de 15.12.2016, ora 
10.00, la sediul Primăriei Oraşului 
Vicovu de Sus. Data-limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
05.12.2016, la sediul Primăriei 
Oraşului Vicovu de Sus. Date contact: 
Nistor Corina, tel.0230.413.343.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Harghita, 
cu sediul în Miercurea Ciuc, Bd. 
Frăţiei nr.2, scoate la concurs, în data 
de 20.12.2016, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei următorul 
post vacant: referent, grad profesional 
superior–Agenţia Locală Miercu-
rea-Ciuc. Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii medii 
liceale finalizate cu diplomă de baca-
laureat; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point, Internet, poştă electronică– 
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Harghita.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi, cu 
sediul în Iaşi, Str. Cucu, nr.1, scoate la 
concurs, în data de  19.12.2016, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: referent, grad 
profesional asistent–Compartiment 
Achiziții Publice, Administrativ, 
Protecția Muncii şi PSI. Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de specia-
litate – studii medii liceale finalizate 
cu diplomă de bacalaureat; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției publice: 6 luni. 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Power Point, Internet-nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capa-
citate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Înscrierile 
se fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Iaşi. 

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi, 
cu sediul în Călăraşi, Str. 13 Decem-
brie  nr. 12, scoate la concurs, în data 
de 05.12.2016, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei următorul 
post temporar vacant: inspector, grad 
profesional superior–Compartiment 
Relații cu Angajatorii. Condiţii speci-
fice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
temporar vacante: Pregătire de speci-
alitate – studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Power Point, 
Internet, poştă electronică– nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capa-
citate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Înscrierile 
se fac în termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Călăraşi.

l Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul 
Educației şi Formării Profesionale 
(A.N.P.C.D.E.F.P.) organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale de execuție, temporar 
vacantă, de consilier I -Departa-
mentul Promovare a Programului, 
Diseminare şi Exploatarea Rezulta-
telor, cu studii superioare finalizate cu 
diplomă de licenţă şi minimum 2 ani 

experienţă în comunicare. Concursul 
se va desfaşura în data de 07.12.2016, 
ora 9,00 –proba scrisă şi începând cu 
ora 14,00– interviul, la sediul 
A.N.P.C.D.E.F.P.. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun până pe 
data de 24 noiembrie 2016 la sediul 
A.N.P.C.D.E.F.P.. Condițiile de parti-
cipare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. şi 
pe site-ul agenției la adresa www.
anpcdefp.ro. Informații suplimentare 
s e  p o t  o b ț i n e  l a  s e d i u l 
A.N.P.C.D.E.F.P. sau la telefon 
021/2010700.

l Serviciul Public de Administrare şi 
Exploatare a Pieţei Centrale Agroali-
mentare a Municipiului Câmpina 
anunţă organizarea unui concurs la 
sediul său din strada Republicii, 
Nr.16a, pentru ocuparea postului 
contractual  vacant:  consi l ier 
juridic  (perioada nedeterminata). 
Condiţii necesare: Studii universitare 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniul ştiinţelor juridice; 
Vechime in specialitatea studiilor – 
minim 6 luni; Capacitate de lucru 
deplină, dovedită prin aviz psihologic; 
Apt din punct de vedere medical, 
dovedit prin adeverinţă de la medicul 
de familie; Sa nu aibă antecedente 
penale (cazier); Cunoştinţe operarare 
PC (nivel mediu). Programul concur-
sului: 15.12.2016, ora 10,00 / proba 
scrisă 19.12.2016, ora 10,00/ interviu. 
Dosarele se depun la sediul instituţiei 
din Str. Republicii, nr. 16A, comparti-
mentul resurse umane, pană în data 
de 08.12.2016.

l În conformitate cu prevederile 
H.G. nr.286/2011, modificată şi 
completată prin H.G. nr. 1027/2014, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale anunță scoaterea la concurs în 
data de 14 decembrie 2016, ora 10.00 
proba scrisă, iar în data de 19 decem-
brie ora 14.00 interviul, a unui post 
contractual vacant la Biroul Patri-
moniu Arhivă-  Serviciul Patrimoniu 
şi Administrativ- din cadrul Direcției 
Generale Buget Finanțe şi Fonduri 
Europene. Denumirea postului– 
consilier 1A- post contractual pe peri-
oadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
Studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul ştiințelor 
umaniste, specializarea arhivistică; 
Vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 5 (cinci) ani. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
Proba scrisă:  în data de 14 decembrie 
2016, ora 10.00, la sediul M.A.D.R. 
Proba de interviu: 19 decembrie 2016, 
ora 14.00 la sediul Ministerului Agri-
culturii şi Dezvoltării Rurale. Data 
limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 05 decembrie 
(inclusiv), ora 17.00  la sediul Ministe-
rului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale din str. B-dul Carol I nr.2-4, 
sector 3, Bucureşti. Date contact: tel. 
021/3072491, email: stela.teican@
madr.ro. Bibliografia, condiţiile speci-
fice de participare precum şi actele 
solicitate candidaţilor înscriere vor fi  
publicate pe pagina de web www.
madr.ro şi afişate la sediul instituţiei 
din  B-dul. Carol I nr.2-4, sector 3 
Bucureşti.

l În conformitate cu prevederile 
H.G. nr.286/2011, modificată şi 
completată prin H.G. nr. 1027/2014, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale anunță scoaterea la concurs în 

data de 14 decembrie 2016, ora 10.00 
proba scrisă, iar în data de 19 decem-
brie ora 14.00 interviul, a unui post 
contractual vacant la Comparti-
mentul Verificări de Management– 
Serviciul Verificări de Management şi 
Achiziții Beneficiari– Direcția Gene-
rală Pescuit– A.M.P.O.P.A.M. Denu-
mirea postului– consilier 1A- post 
contractual pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de participare 
la concurs: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă;  Vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 6 (şase) ani. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a concur-
sului: Proba scrisă:  în data de 14 
decembrie 2016, ora 10.00, la sediul 
M.A.D.R. Proba de interviu: 19 
decembrie 2016, ora 14.00 la sediul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 05 decem-
brie (inclusiv), ora 17.00 la sediul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale din str. B-dul Carol I 
nr.2-4, sector 3, Bucureşti. Date 
contact: tel. 021/3072491, email: nica.
maria@madr.ro. Bibliografia, condi-
ţiile specifice de participare precum şi 
actele solicitate candidaţilor înscriere 
vor fi  publicate pe pagina de web 
www.madr.ro şi afişate la sediul insti-
tuţiei din  B-dul. Carol I nr.2-4, sector 
3 Bucureşti.

l Penitenciarul Oradea scoate la 
concurs 3 posturi vacante de ofiteri si 
agenti de penitenciare, dupa cum 
urmeaza: 1 post ofiter- asistent social; 
1 post ofiter -evidenta si  organizarea 
munciil 1 post agent tehnic- condu-
cator auto. Dosarele de candidat se 
depun in termen de 15 zile lucratoare 
de la data publicarii anuntului, la 
compartimentul resurse umane  din 
cadrul Penitenciarului Oradea. Taxa 
de inscriere la concurs este de 85 de 
lei.Informatii sufplimentare se pot 
obtine de la structura resurse umane a 
Penitenciarului Oradea(Str.Parcul 
Traian nr.3, loc. Oradea, Jud. Bihor, 
tel 0259/419881); pe site-ul Penitenci-
arului Oradea http://anp.gov.ro/web/
penitenciarul-oradea  si pe siteu-ul 
Administratiei Nationale a Penitenci-
arelor (www.anp.gov.ro, sectiunea 
Cariera -Concursuri din sursa externa 
- Concursuri in curs de derulare).

l Primăria comunei Victoria, judeţul 
Iaşi, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post de muncitor cali-
ficat din cadrul aparatului de speciali-
tate al primarului comunei Victoria, 
judeţul Iasi. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 10 
zile lucratoare de la data afişării anun-
ţului în Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea a III-a. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art.6 din H.G. nr. 286 din 23 martie 
2011 pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale si a 
criteriilor de promovare in grade sau 
trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
public. Concursul se organizează la 
sediul Comunei Victoria, în data de 14 
decembrie 2016, ora 8.00, proba scrisă 
şi în data de 15 decembrie 2016, ora 
10,00, interviul. Pentru ocuparea 
postului vacant de muncitor calificat 
din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Victoria, jud.
Iaşi, se stabilesc următoarele condiţii 
generale şi specifice: a.condiţii gene-
rale pentru ocuparea postului de 
muncitor calificat - Compartimentul 
administrativ - aprovizionare: - candi-
daţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 
286 din 23 martie 2011 pentru apro-
barea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
ţiilor contractuale si a criteriilor de 
promovare in grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri public. b.condiţii 
specifice pentru ocuparea postului de 
muncitor calificat - Compartimentul 
administrativ - aprovizionare: - studii 
generale; - posesor de permis de 
conducere categoria B; - să nu aibă 
abateri grave pe linie de circulație 
rutieră. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei comunei Victoria, d-na 
Răileanu Domnica, secretara comisiei, 
telefon - fax 0232/295120.

CITAȚII
l Burlacu Liviu din sat Tocileni, 
Comuna Stăuceni, jud. Botoşani este 
chemat la judecătoria Botoşani la 5 
decembrie, în dosar 12870/193/2016.

l Numitele Bojin Cristina Florentina 
Alexandra si Bojin Cosmina Mada-
lina ,ambele cu ultimul domiciliu in 
comuna Morunglav, judetul Olt, sunt 
citate la Judecatoria Bals pe data de 
07.12.2016, ora 9, completul C8, in 
calitate de parate in Dosarul 
nr.2352/184/2015, in proces cu recla-
mantul Radoi Constantin.

l Adiran Vicol-reclamant, cu domi-
ciulul în Piteti, strada Eugen Ionescu, 
nr.3, Bl.A13, sc.A, ap.2, judeţul Arges, 
citez pe pârâta Andrei Niculina, cu 
domiciliul în judeţul Olt, localitatea 
Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu, 
nr.9, bloc 9, sc.F, ap.9, la Judecătoria 
Slatina, sala2, completul CC4, în data 
de 09.12.2016, ora 09.00, pentru inte-
rogatoriu,  în dosarul 2394/311/2016, 
cu obiect: modificare măsuri privind 
copilul. 

l Se citează numitul Nicolae Ionel, 
domiciliat în Craiova, str.Poligonului, 
nr.112, judeţul Dolj, în calitate de 
p â r â t ,  î n  d o s a r u l  c u 
nr.13025/215/2016, complet CMF3, 
aflat pe rolul Judecătoriei Craiova, cu 
termen de judecată la data de 8 
decembrie 2016, în proces de divorţ cu 
numita Nicolae Camelia, în calitate de 
reclamant.

l Subscrisa SC Nutu SRL, din 
Rm.Vâlcea, cheamă în judecată pe 
Georgescu Dumitru, din com.Stoe-
neşti, sat Stoeneşti, jud.Vâlcea, la 
Tribunalul Vâlcea, în dosarul 
nr.2812/90/2015, pentru data de 
13.12.2016, având ca obiect pretenții 
aferente contractului de muncă.

l Se citează S.C. Asia Management 
& Consulting SRL (CUI 30409652),_
cu ultimul sediu cunoscut în Bucu-
resti, Sector.5, Str. Dr.Herescu Petre, 
Nr.15, Etaj 2, pentru data de 16.
decembrie.2016, ora_09.00, la Judecă-
toria Sector 5 Bucuresti, camera P21, 
în dosarul nr.19809/302/2016, în cali-
tate de pârât, în proces cu S.C. ECO 
DDD Grindaşi S.R.L. în calitate de 
reclamant pentru litigiu pretenţii.

l Numitul Petre Victor Daniel este 

chemat în data de 05.12.2016, orele 
13.00, la Tribunalul Mehedinti, situat 
în Municipiul Drobeta Tr. Severin, 
B-dul Carol I, nr. 14, jud. Mehedinţi, 
în calitate de pârât în dosarul nr. 
7718/101/2015/a2, avand ca obiect 
antrenare de raspundere, reclamant 
fiind SC Mondo Trade MH SRL 
reprezentat prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL.

l Sunt citați pârâții: Andronic Victor, 
Anghel Valeriu, Arama Gheorghe, 
Axenti Igor, Barbălat Eugeniu, 
Barbălat Oxana, Becu Serghei, Buga 
Narcis, Bulat Marina, Burduja Cris-
tina, Burdujan Radu, Caţer Ştefan, 
Cazacu Ştefan, Căpătici Lilian, 
Căpătici Aliona, Ceban Vitalie, 
Ceban Alina, Cebotari Dumitru, 
Chiforiuc Valeriu, Chihai Sergiu, 
Cibotaru Igor, Cibotaru Aliona, Ciub-
otaru Valeria, Cojocari Valerii, Cordi-
neanu Mihail, Creţu Viorica, Creţu 
Anatoli, Cuşca Sergiu, Darabanschi 
Diana, Darii Alexei, Dilion Angela, 
Dreglea Serghei, Falca Ludmila, 
Gînga Viorica, Gîrştega Adrian, 
Gîscă Veronica, Gîscă Gheorghe, 
Gladchih Mihail, Goncear Silvia, 
Gordila Iurie, Grosu Ion, Harcovenco 
Chiril, Isac Irina, Istrati Vadim, 
Ivanov Corina, Leancă Maia, Lisnic 
Lilian, Lututovici Veaceslav, Malachi 
Nina, Mamaliga Eugeniu, Maniuc 
Valeria, Manoli Vladimir, Manoli 
Ludmila, Mansurova Clavdia, 
Maxian Victor, Maxim Igor, Maxim-
ciuc Svetlana, Mihailovici Petru, 
Moraru Lilia, Moraru Iurie, Moraru 
Ludmila, Moraru Tatiana, Mucuţa 
Corina, Munteanu Eduard, Nacu 
Alina, Nebunelea Dmitrii, Neicovcen 
Ludmila, Oprea Ivan, Pîntea 
Constantin, Pîntea Elena, Pleşca Ilie, 
Poltorean Margarita, Popa Igor, Popa 
Constantin, Postica Ion, Prescur 
Eugeniu, Proca Nicolae, Proca Pavel, 
Prociuc Diana, Prociuc Vadim, 
Prodaniuc Dmitrii, Prodaniuc Inna, 
Prodius Eduard, Racoviţă Valeriu, 
Railean Sergiu, Ranga Rodica, Ranga 
Radu, Rozovel Marcela, Russu Igor, 
Sadovei Victor, Sărăteanu Victor, 
Severin Mariana, Soltanici Vitalie, 
Spînu Igor, Starahcotelnîi Andrei, 
Starîi Ludmila, Starîi Cristina, Steţco 
Octavian, Şincarenco Natalia, Şobea 
Irina, Şuparschi Ulesea, Tincu 
Nicolae, Ţapu Sergiu, Ţapu Violeta, 
Ţîmbalist Eduard, Ţugui Ion, 
Ţurcanu Veronica, Ungureanu Radu, 
Ungureanu Alina, Uscova Olga, 
Valuţa Petru, Valuţa Eleonora, Vasi-
lachi Anatolie, Vdovicenco Petru, 
Vişniovaia Ludmila, Vişniovaia 
Tatiana. cu domiciliul în Iaşi, Str. 
Muşatini nr. 55, bl. R2, sc. A, et.3,ap. 
3: la Tribunalul Iaşi, în Dosarul nr. 
6362/99/2016, având ca obiect anulare 
mențiuni act de identitate, camera 
SII-et.II, Complet civ d 5, în data de 5 
decembrie 2016, ora 9:00, în calitate 
de pârât în proces cu reclamanta 
Direcția Locală de Evidență a Persoa-
nelor Iaşi.

DIVERSE
l Marin Ion, avand  domiciliul in 
Bucuresti-sector. 4, sos. Oltenitei, nr. 
224, bl.6, sc.1, et.3, ap.22, judet Ilfov, 
titular al planului: P.U.D-construire 
magazine alimentar:P+1E, utilitati, 
in localitatea Berceni -judet Ilfov, T5, 
P18/2/2, nr.cad. 3436/2,  anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului Favo-
rabi l  pentru:PUD-construire 
magazin alimentar:P+1E, utilitati. 
Documentatia a fost afisata pentru 
consultare pe site-ul:Consiliului 
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Judetean-Ilfov.  Observatii/comenta-
riile  si sugestii  se primesc/in scris/la 
Biroul de Urbanism in cadrul Consi-
liului Judetean-Ilfov, cu  sediul in 
municipiul Bucuresti, str. Gheorghe 
M a n u ,  n r . 1 8 ,  s e c t o r . 1 -
(tel.021/212.56.93), in termen de 12 
zile calendaristice de la publicarea 
anuntului ,  incepand cu data 
de:03.11.2016.

l Tudor Constantin-Florin,  avand  
domiciliul in:oras Voluntari, Drm.
Negru, nr.14C, judet Ilfov,   titular al 
planului: P.U.Z-alipire si teren-modi-
ficare PUZ, in localitatea Berceni, 
judet Ilfov, T7, P23/3/10–lot. 7, 8, 9, 
10,  anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
a v i z u l u i  F a v o r a b i l 
pentru:P.U.Z-alipire si teren–modifi-
care PUZ. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Judetean-Ilfov.  Obser-
vatii/ comentariile  si sugestii  se 
primesc/ in scris /la Biroul de Urba-
nism in cadrul  Consiliului Jude-

tean-Ilfov, cu  sediul in:municipiul 
Bucuresti, str.Gheorghe Manu, nr. 18, 
sector.1 (tel. 021/212.56.93), in termen 
de 12.zile calendaristice de la publi-
carea anuntului, incepand cu data de 
03.11.2016.

l Consiliul Local Berceni,  avand 
sediul in:comuna Berceni-judet Ilfov, 
Bd.1Mai, nr.233, titular al planului 
P.U.Z. reabilitare spatii verzi, 
amenajare loc de joaca, construire 
centru activitati pentru copii,  in 
l o c a l i t a t e a   B e r c e n i ,  T 5 9 , 
P2815,2816,  anunta publicul inte-
resat   asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu  si 
declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei  
Protectia Mediului.Ilfov din:Aleea 
Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil), sector.6, de luni pana 
joi intre orele: 09:00-11:00. Obser-
vatii  si sugesti se primesc /in scris /la 
sediul A.P.M.I. in termen de 15 zile 
de la data publicarii anuntului.

NOTIFICĂRI
l C.I.I. Ilie Laurentiu Dragos notifica 
intrarea in procedura generala a debi-
toarei SC Pelagro Dani SRL, Com. 
Zimandu Nou, Sat Zimandcuz Nr. 79, 
Judetul Arad, J02/1704/2007; CUI 
22420862, prin hotararea pronuntata 
la 14.11.2016, dosar 6823/108/2016 al 
Tribunalului Arad. Termene: depu-
nere creante 30.12.2016; tabel preli-
minar 12.01.2016; tabel definitiv 
02.02.2016; data Adunarii creditorilor 
17.01.2016, ora 14.00, str. Traian nr. 
102, Caracal, jud. Olt, pentru: confir-
marea administratorului judiciar, 
aprobarea raport intocmit conf. art. 
97 si incidenta art. 169 din lg.85/14. 
Relatii la 0788469204.

SOMAȚII
l Se adduce la cunostinta ca pe rolul 
Judecatoriei Chinineu Chis se afla 
dosarul nr. 1248/210/2016, cu termen 
de judecata la data de 01 ianuarie 
2017, avand ca obiect cererea 

petentei hent Floare cu domiciliul in 
Sepreus nr. 131, jud. Arad, pentru: 
concesionarea dobandirii de catre 
aceasta a dreptului de proprietate 
prin uzucapiune, asupra imobilului 
constand in casa nr nou 2, nr. vechi 
131 si teren intravilan afferent in 
suprafata de 1080 mp inscris in CF 
nr. 303166 Sepreus nr. CF vechi 564 
Sepreus, nr top 830-831/a.1 nr coad 
C1 top 830-831/a.1, situat in comuna 
Sepreus, str. Avocet Cacior nr. 2, jud. 
Arad, ca proprietate tabulara in cota 
de ¾ parte a numitilor Nyisztor 
Peter, Nyisztor anna si Nysztor 
Mihaly si in cota de ¼ parte Nistor 
Ana, maritata cu Mot Flore. Persoa-
nele interesate pot face opozitie la 
numarul de dosar indicat mai sus in 
termen de o luna de la data publicarii 
prezentei somatii. Presedinte George 
Ionut Bogdan. Grefier Maria Bolba.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: În baza prevederilor art. 
15 din Actul Constitutiv al S.C. Rudbin 
Rudeni S.A. precum şi în baza adresei 
nr. 35/15.11.2016 primită de la acţio-
narul Dobrescu Florin Stefan, adminis-
tratorul unic al S.C. Rudbin Rudeni 
S.A.  convoacă pentru data de 
29.12.2016 ora 15.00, la sediul societăţii 
din Str. Fortului nr. 31, oraşul Chitila, 
sat Rudeni, Jud. Ilfov, Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor S.C. 
RUDBIN Rudeni S.A., având urmă-
toarea ordine de zi: 1.  Aprobarea repar-
tiţiei sumelor rămase nerepartizate din 
profitul anilor precedenţi, respectiv 
2014-2015. 2. Aprobarea unei investiţii 
în suma de până la 850000 lei constând 
în construirea unei hale de producţie/ 
depozitare în incinta S.C. RUDBIN 
Rudeni S.A. În cazul neîndeplinirii 
condiţiilor statutare şi legale cu privire 

la A.G.E.A. la data de 29.12.2016 ora 
15.00, o nouă Adunare Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor se va întruni la 
data de 30.12.2016, la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi, 
urmând a se face aplicabile prevederile 
statutare.

l Administratorul Unic al S.C. 
Alexandra Turism S.A.  cu sediul în 
Bucureşti, str. Gheorghe Ţiţeica, nr.109-
119, sector 2, înmatriculată la ORCMB 
sub nr.J40/17748/2003, având CUI 
16020888, convoacă Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor S.C. 
Alexandra Turism S.A., în data de  
20.12.2016, ora 10,00, la sediul socie-
tatii, având următoarea ordine de zi: 
1.Aprobarea  majorarii capitalului 
social al societăţii  prin emiterea  de  
acţiuni noi de aceeaţi categorie şi 
valoare nominală  de 2,5 lei. Raportul 
de emitere a acţiunilor va păstra 

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

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

Executare Silită - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 

250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 09, 

luna decembrie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin 

licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC La Bibi Take And Go SRL, cu 

domiciliul fiscal în localitatea Giurgiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 12A, județul Giurgiu, cod de identificare 

fiscală 35012580. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și 

privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, 

exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 1. Vitrină caldă inox, 1300 lei, 20%; 2. Frigider cu 

congelator, 180 lei, 20%. Total: 1480 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile 

pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de 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 prezinte, pînă la termenul de vânzare  sau, în cazul 

vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 

vânzării la licitație, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 

Municipiului Giurgiu; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 

licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 

naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 

persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 

obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 

scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 

judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 

conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 

0246.216705, tasta 2, 1, domnul Miu Adrian.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal 

Municipal Urziceni. Nr. 120400/16.11.2016. Anunț privind valorificarea de bunuri sechestrate. În 

temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind  Codul de Procedură Fiscală, Administrația Finanțelor 

Publice Urziceni organizează licitație publică la sediul acesteia din str. Revoluției nr. 11A, la datele și 

orele de mai jos pentru societățile și bunurile următoare: 1. SC Peruaa - Servicii SRL Coșereni - 28 

Noiembrie 2016, ora 11.00. Lamă zăpadă LSP 2200 - preț pornire licitație 1600 lei fără TVA; 2. S.C. 

Carnicom S.R.L. Coșereni - 29 Noiembrie 2016, ora 11.00. Stoc marfă erbicide, fungicide, insecticide - 

preț pornire licitație 11584 lei fără TVA; 3. S.C. Roata Vieții S.R.L. Urziceni - 06 Decembrie 2016, ora 

11.00. Mobilier și echipament bar, cuptoare, obiecte bucătărie, mobilier restaurant, case de marcat, 

mese billiard, uși metalice fixate în perete. Starea tehnică a bunurilor este degradată - preț pornire 

licitație 5459 lei fără TVA; 4. SC Silvex Minu SRL Coșereni - 07 Decembrie 2016, ora 11.00. 

Echipament erbicidat EIP-600 - preț pornire licitație 2350 lei fără TVA; Semănătoare SPA 8 - preț 

pornire licitație 6300 lei fără TVA; 5. SC Chryssandris Agricultural Services SRL - 08 Decembrie 2016, 

ora 11.00. Tractor Case JX95 an 2010 - preț pornire licitație 68559 lei fără TVA; Tractor Case Magnum 

280 an 2010 - preț pornire licitație 199000 lei fără TVA. Prețurile nu includ TVA. Invităm pe cei care 

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

de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 

la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 

vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 

reprezentînd 10% din prețul de pornire a licitației la unitatea de trezorerie si contabilitate publică 

Slobozia, cont RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 29511925; împuternicirea persoanei care îl 

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

eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare 

tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada 

emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită 

pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 

introduce contestație la instanța judecãtoreascã competentă, în termen de 15 zile de la comunicare 

sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015, privind Codul 

de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015, privind Codul de 

Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 

contribuabilului. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0243.255110, 0243.255115, e-mail: 

admin.urilafsx01.il@mfinante.ro. Data afișării: 16.11.2016.

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

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

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 116022/ 2015. Nr. 303317 din 16.11.2016. 

Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 16 Noiembrie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) 

din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, se 

face cunoscut că, în ziua de 29 Noiembrie 2016, 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 prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Euroinvest SRL, 

cu sediul în localitatea Slobozia, B-dul Chimiei, nr. 10, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 

18740540: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile 

care grevează bunurile, dacă este cazul): 1. Încărcător frontal pe roți marca YTO, tip ZL 50F, an fabr. 

2008, 5500 cc, 162 kw. Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA: 76.600 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ 

scutit *: 20%. Licitația se află la primul termen. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 

pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de 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 dată stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 28 Noiembrie 

2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX00 

5404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în 

cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 

juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 

Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 

fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 

locul fixat în acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane 

interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 

judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 

conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu 

modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 

privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia 

măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior 184, 186. 

Data afișării: 17.11.2016.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Lehliu Gară. Număr operator date cu caracter personal - 20270. Nr. 39738 din 14.11.2016. 

Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, luna 

noiembrie, ziua 14. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 28, luna noiembrie, 

orele 10.00, anul 2016, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului, nr. 2, se vor vinde prin licitație publică 

următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Avrig 35 SRL, cu sediul fiscal în localitatea 

București, str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 28, sector 1, bl. X, sc. X, etaj X, ap. X, cod de 

identificare fiscală 12218956, ansamblu de bunuri imobile compus din: - C1 (construcție locuință 

213.97 mp), nr. cadastral 443 UAT Ileana; - C2 (construcție bucătăria de vară), nr. cadastral 443 UAT 

Ileana; - C3 (construcție piscină), nr. cadastral 443 UAT Ileana; - C4 (construcție cămin vizitare), nr. 

cadastral 443 UAT Ileana; - teren intravilan curți construcții, 2096 mp; Carte funciară nr. 2407 UAT 

Ileana. Total valoare ansamblu de bunuri imobile: 368.658 lei (exclusiv TVA). Regimul și cotele de taxă 

pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus 

menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun 

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

stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până            

la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă terme-                

nului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de                 

participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (ce se va vira în contul 

RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului Călărași - beneficiar AJFP Călărași, 

C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 

de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru 

persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 

obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 

scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 

judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 

conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează 

să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon: 0242.640.846, orele: 8.00 - 

16.30. Data afișării: 14.11.2016.
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procentele actuale de participare la 
beneficii şi pierdere; 2.Aprobarea unui 
termen de 30 zile calendaristice de la 
publicarea hotărârii  în Monitorul 
Oficial pentru exercitarea dreptului de 
preferinţă a acţionarilor societăţii 
pentru subscrierea noilor acţiuni emise 
de societate ; 3.Aprobarea termenului şi 
a modului de plată a acţiunilor subscrise 
O P  î n  c o n t u l  s o c i e t ă ţ i i  
RO83RZBR0000060019028262 deschis 
la Raiffesen Bank; 4. Aprobarea subscri-
erii acţiunilor rămase nesubscrise după 
expirarea celor 30 zile, de către acţio-
narii care au depus contravaloarea 
majorării capitalului social,  în termen 
de 24 ore de la expirarea termenului de 
mai sus; 5. Aprobarea modificării art.1, 
alin1 din statut, astfel:  Adunarea gene-
rală a acţionarilor va fi convocată de 

administratorul societăţii , la sediul 
societăţii sau în altă localitate din apro-
piere, pe o rază de 200 km,  ori de câte 
ori va fi nevoie, în conformitate cu 
prevederile legale şi ale prezentului Act 
Constitutiv  ; 6. Aprobarea datei de 
31.12.2016 ca dată de înregistrare 
pentru acţionarii asupra cărora se 
răsfrâng efectele adunărilor generale; 7. 
Aprobarea împuternicirii d-nei Marcu   
Carmen, posesoare a CI, seria RT, 
nr.977606, eliberat  la data de 
09.09.2013, să publice hotărârea în 
Monitorul Oficial, să înregistreze hotă-
rârea la ORC Bucureşti precum şi să 
îndeplinească orice alte formalităţi 
necesare pentru ducerea la îndeplinire a 
publicării prezentei hotărâri. În cazul în 
care la data de 20.12.2016 nu se întru-
neşte cvorumul cerut de lege, a doua 
şedinţă se va ţine a doua zi 21.12.2016, 
ora 10,00 la aceeaşi adresă. La 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să parti-
cipe şi să voteze toţi acţionarii înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 09.12.2016, data de 
referinţă. Relaţii la tel: 0248/223251. 
Administrator Unic,  Bulf Paulina.

l ROMAERO S.A. CONVOCATOR. 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 
31/1990 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 
297/2004, ale Regulamentului CNVM 
nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiu-
nile cu valori mobiliare, ale Regulamen-
tului CNVM nr. 6/2009 privind 
exercitarea unor anumite drepturi ale 
acţionarilor în cadrul adunărilor gene-
rale ale societăţilor, modificat şi 
completat prin Regulamentul CNVM 
nr.  7/2010,  Regulamentul ASF 
nr.13/2014 şi ale Actului Constitutiv al 
S.ROMAERO S.A., Consiliul de Admi-
nistraţie al S. ROMAERO S.A. - cod 
unic de înregistrare RO 1576401, număr 
de ordine în Registrul Comerţului 
J40/3940/1991 - convoacă: Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor la 
data de 19.12.2016. ora 14, la sediul 
societăţii din Bucureşti, Bulevardul 
Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toţi 

acţionarii înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la data de referinţă de 
07.12.2016 cu urmatoarea ordine de zi: 
1. Raport cu privire la stadiul şi efectele 
implementării planului de disponibili-
zare al societăţii Romaero S.A.2. Apro-
barea ex-date de 09.01.2017 şi a datei de 
10.01.2017. ca dată de înregistrare, 
respectiv  de identificare a acţionarilor 
asupra cărora se răsfrang efectele hotă-
rârilor Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor din data de 19/20.12.2016, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 238 
din legea 297/2004 privind piaţa de 
capital; 3.  Împuternicirea directorului 
general al societăţii, pentru a îndeplini 
toate formalităţile necesare în vederea 
înregistrării hotarârilor Adunarii Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor la Registrul 
Comerţului. Unul sau mai mulţi acţio-
nari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social au dreptul: de a introduce până la 
data de 02.12.2016 puncte pe ordinea de 
zi a adunării generale ordinare a acţio-
narilor, cu condiţia ca fiecare punct să 
fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre adop-
tare de adunarea generală ordinară a 
acţionarilor; de a prezenta până la data 
de 02.12.2016 proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale ordinare. Fiecare 
acţionar are dreptul să adreseze între-
bări privind punctele de pe ordinea de zi 
a adunării generale. Societatea comer-
cială are obligaţia de a răspunde la 
întrebările adresate de acţionari, sub 
conditia respectării art. 13 (2) din Regu-
lamentul CNVM nr. 6/2009. Drepturile 
prevăzute anterior pot fi exercitate 
numai în scris (transmise prin servicii 
de curierat sau prin mijloace electro-
nice). Documentele şi informaţiile refe-
ritoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi precum şi proiectul de hotărâre 
supus dezbaterii şi aprobării AGOA 
sunt disponibile la sediul S.ROMAERO 
S.A., la Secretariatul AGA, începând cu 
data de 17.11.2016, precum şi pe websi-
te-ul societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com. Participarea la şedinţa 

adunării generale a acţionarilor se face 
conform legislaţiei specifice in vigoare şi 
Actului Constitutiv  al S.ROMAERO 
S.A., prin reprezentare directă sau pe 
bază de împuternicire generală/specială. 
Formularele de împuternicire generală/
specială pentru reprezentare în AGOA 
şi buletinele de vot prin corespondenţă 
se pot obţine: la Secretariatul AGA 
precum şi pe website-ul societăţii 
ROMAERO S.A.: www.romaero.com, 
sectiunea Legături – Romaero Info – 
Informaţii acţionari, începând cu data 
de 17.11.2016 şi vor fi depuse până la 
data de 16.12.2016. În situaţia în care la 
prima convocare nu se întrunesc condi-
ţiile legale de reprezentare, A.G.O.A. se 
reprogramează pentru data de 
20.12.2016., în acelaşi loc, la aceeaşi oră, 
cu aceeaşi ordine de zi. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 
021/599.41.04 ;  fax 021/599.41.05. 
P R E Ş E D I N T E  C . A .  R e m u s  
VULPESCU

LICITAȚII
l  Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare apartament in litigiu in supra-
fata desfasurata de 59,02 mp, situat in 
Oradea, judet Bihor; licitatia porneste 
de la pretul de evaluare redus cu 20%, 
respectiv 77.680 lei fara TVA. Licitaţia 
va avea loc în data de 23.11.2016, ora 
15/30. In cazul neadjudecării vânzarea 
va fi reluată în ziua de 07.12.2016, 
21.12.2016, 11.01.2017 respectiv 
25.01.2017 la aceeasi ora la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Comuna Miroslava, județul Iaşi, 
organizează licitație publică deschisă în 
data de 7.12.2016, orele 9.00 pentru: 
concesionare teren aparținând dome-
niului privat al comunei Miroslava în 
suprafață de 131.909mp situat în T51, 
T54 localitatea Valea Ursului. Preț 
minim de pornire a licitației: 6.142 lei/
an pentru întreaga suprafață. Ora 
deschiderii ofertelor: 9.00. Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 6.12.2016, 
orele 16.00. Caietul de sarcini şi Regu-
lamentul de desfăşurare al licitației 
poate fi obținut de la Biroul Achiziții 
Publice din cadrul Primăriei comunei 
Miroslava, județul Iaşi. Costul Caie-
tului de sarcini este de 50 lei.

l Primăria oraşului Pătârlagele, cu 
sediul în oraşul Pătârlagele, judeţul 
Buzău, cod fiscal 4055866, telefon 
0238/550001, e-mail: primaria.patarla-
gele@yahoo.com, organizează în data 
de  15.12.2016, licitaţie deschisă pentru 
concesionarea unui teren proprietate 
publică cu suprafaţa de 500 mp, situat 
in oraş Pătârlagele, sat Mărunţişu. 
Date şi informaţii suplimentare puteţi 
obţine la nr. de telefon 0238/550.001 
sau la sediul primăriei, serviciul Admi-
nistrativ şi de Achiziţii Publice. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 

instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 16.11.2016

l Consiliul Local al Comunei Borca, 
Judeţul Neamţ, cod fiscal 2614139 tel/
fax 0233 268 005, 0233 268 000, organi-
zează licitaţie publică deschisă în ziua 
de  12.12.2016  ora   10.00  în vederea 
concesionării următoarei suprafeţe de 
teren: - 936 mp teren comuna Borca, 
judeţul Neamţ. Documentaţia de atri-
buire se pune la dispoziţia oricărei 
persoane interesate pe suport de hârtie 
la biroul contabilitate, achitând contra-
costul multiplicării acesteia. Data 
limită de depunere a ofertelor este 
09.12.2016 ora  15,00 într un singur 
exemplar la sediul Primăriei Borca. 
Şedinţa publică de deschidere a ofer-
telor va avea loc în data de 12.12.2016 
ora  10,00  la sediul Primăriei Borca. 
Instanţa competentă în soluţionarea 
litigiilor apărute este secţia de contecios 
administrativ a Tribunalului Neamţ, 
localitatea Piatra Neamţ, str. B-dul 
Republici i  nr.  16 telefon /fax 
02330212294. Caietele de sarcini pot fi 
procurate contracost de la sediul 
Consiliului Local Borca, biroul contabi-
litate. 

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator 
av. Liscan Aurel, in calitate de lichi-
dator judiciar al Andreass Real SRL 
desemnat prin Sentinta Civila nr. 7177 
din data de 22.09.2015, pronuntata in 
Dosar nr. 30028/3/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare a 
bunului imobil aflat in proprietatea 
Andreass Real SRL constand in bun 
imobil situat in Orasul Busteni, Strada 
Zamora, nr. 14 A, Judetul Prahova 
compus din teren intravilan in supra-
fata de 169,33 mp si constructia edifi-
cata pe acesta in suprafata de 90,73 mp 
in regim D+P+E in valoare totala de 
73.440 euro exclusiv TVA. Vanzare a 
bunului imobil apartinand societatii 
falite se va organiza in data de 
23.11.2016 ora 14,00 prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunul nu se va vinde la termenul 
stabilit de licitatie, se vor organiza inca 
2 (doua) licitatii saptamanale, in zilele 
de 07.12.2016 si 14.12.2016, la aceeasi 
ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de inscriere la 
licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua licita-
tiei, ora 12.00. Date despre starea 
bunurilor, pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietul de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 

3. Costul unui caiet de sarcini este de 
1.000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel.021.227.28.81.

l Anunț Primăria Oraşului Petrila 
organizează licitație publică în data de 
16.12.2016, ora 10.00. 1.Informaţii gene-
rale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a persoanei de contact: 
Consiliul Local al Oraşului Petrila- 
Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu 
Finanțare Internațională, Manage-
mentul Calității- cu sediul în oraşul 
Petrila, str. Republicii nr.196, județul 
Hunedoara, tel./fax. 0254.550.760, cod 
fiscal 4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com, Persoana de 
contact-  Ing.Jr. Lang Mihaela. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
Obiectul licitației publice îl constituie 
concesionarea terenului în suprafață de 
20mp, evidențiat în CF nr. 63483-
Petrila, situat în Petrila strada Repu-
blicii în vederea desfăşurării de 
activități comerciale. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: Doumentația de atribuire 
se va obține contra-cost, de la Serviciul 
Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finan-
țare Internațională, Managementul 
Calității, camera 7. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Documentația de 
atribuire se va obține contra-cost, de la 
sediul Primăriei oraşului Petrila, str. 
Republicii nr.196, Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare Inter-
națională, Managementul Calității, 
camera 7. 3.3.Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006: Valoarea documentației este 
10lei, se va achita la casieria unității. 
3.4.Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 12.11.2016, ora 15.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1.Data limită 
de depunere a ofertelor: 16.12.2016, ora 
09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Petrila cu sediul în 
oraşul Petrila, str. Republicii nr.196, 
județul Hunedoara, Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare Inter-
națională, Managementul Calității, 
camera 7. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 16.12.2016 ora 10.00  
Primăria Petrila str. Republicii nr.196, 
jud. Hunedoara, Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare Inter-
națională, Managementul Calității, 
camera 7. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Deva, B-dul 1 Decembrie 
nr.35, județul Hunedoara, cod poştal 
330005, telefon 0254.234.755 sau 
0254.211.574, fax 0254.216.333, e-mail: 
iniciu@just.ro. Termenele pentru sesi-
zarea instanței sunt menționate în 
documentația de atribuire. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 16.11.2016.

l Anunț Primăria Oraşului Petrila 
organizează licitație publică în data de 

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

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

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 116022/ 2015. Nr. 303316 din 16.11.2016. 

Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 16 Noiembrie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) 

din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, se 

face cunoscut că, în ziua de 29 Noiembrie 2016, 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 prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Hamei Exim SRL, 

cu sediul în localitatea Slobozia, str. Șos. Brailei, nr. 17, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 

10259810: 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. Membrană 

anticondens Bilka/ Kooper, 2973 role x 75 mp, 222.975 lei; 2. Șuruburi autofiletante, diverse tipuri și 

dimensiuni, 3.938 cutii, 113.550 lei; 3. Trolere defecte, diverse tipuri și dimensiuni, 127 buc., 1.810 

lei; 4. Cuie, diverse tipuri și dimensiuni, 192 cutii, 29.812 lei; 5. Ancore, 1 container, 113 lei; 6. Tablă 

maro, diverse dimensiuni 1,5/1,9/2/2,5 m, 10.697 buc., 109.144 lei; 7. Tablă zincată, 1,95/2 m, 

10.000 buc., 78.750 lei; 8. Tablă 2 mm*2 m, 1.400 buc., 11.025 lei; 9. Tablă ondulată 4 m, 18 buc., 

250 lei; 10. Plasă îmbinare - fibră de sticlă, 2.790 role, 64.868 lei; 11. Panouri sandwich pentru 

construcții, de diferite dimensiuni, 150 buc., 78.600 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 20%. 

Licitația se află la al 4-lea termen. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea 

bunurilor mobile sunt cele prevăzute de 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 dată stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 

cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 28 Noiembrie 2016, ora 

16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX00 

5404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în 

cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 

juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 

Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 

fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 

locul fixat în acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane 

interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 

judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 

conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu 

modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 

privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia 

măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior 184, 186. 

Data afișării: 17.11.2016.

MFP - Agenția Națională de 

Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțe-

lor Publice Ploiești. Adminis-

trația Județeană a Finanțelor 

Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Bușteni. 

Anunț licitație. S.F.O. Bușteni 

anunță organizarea licitației 

privind vânzarea unui utilaj - 

Încărcător frontal NP 9.56, 

fabricație China după model 

Caterpillar, an 2004, aparți-

nând SC Alessia-Lor Serv SRL 

Bușteni, la sediul din oraș 

Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 

3, în data de 05.12.2016, ora 

13.30. Prețul de pornire al 

licitației este de 41.080 lei, 

exclusiv TVA. Bunul respectiv 

nu este grevat de sarcini. 

Anunțul nr. 40011/16.11. 

2016 poate fi consultat la 

sediul organului fiscal, la pri-

mărie și pe site-ul ANAF (lici-

tații). Pentru date suplimen-

tare privind condiții de partici-

pare și actele necesare la 

depunerea ofertelor puteți 

apela nr. de telefon 0244. 

320155, persoană de contact 

Aldea Cristin.
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13.12.2016, ora 11.00. 1.Informaţii gene-
rale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a persoanei de contact: 
Consiliul Local al OraȘului Petrila- 
Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu 
Finanțare Internațională, Manage-
mentul Calității- cu sediul în oraşul 
Petrila, str. Republicii nr.196, județul 
Hunedoara, tel./fax. 0254.550.760, cod 
fiscal 4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com, Persoana de 
contact- Ing.Jr. Lang Mihaela. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
Obiectul licitației publice îl constituie 
concesionarea a 15 parcele de teren în 
suprafață de 14mp fiecare, terenuri 
situate în str. Parangului, în vederea 
construirii unor magazii pentru depozi-
tarea de combustibil solid. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: Documentația de atribuire 
se va obține contra-cost, de la Serviciul 
Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finan-
țare Internațională, Managementul 
Calității, camera 7. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Documentația de 
atribuire se va obtine contra-cost, de la 
sediul Primăriei oraşului Petrila, str. 
Republicii nr.196, Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare Inter-
națională, Managementul Calității, 
camera 7. 3.3.Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.54/2006: Valoarea documentației este 
10lei, se va achita la casieria unității. 
3.4.Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 07.12.2016, ora 15.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1.Data limită 
de depunere a ofertelor: 12.12.2016, ora 
15.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Petrila cu sediul în 
oraşul Petrila, str. Republicii nr.196, 
județul Hunedoara, Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare Inter-
națională, Managementul Calității, 
camera 7. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 13.12.2016 ora 11.00  
Primăria Petrila str. Republicii nr.196, 
jud. Hunedoara, Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare Inter-
națională, Managementul Calității, 
camera 7. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Deva, B-dul 1 Decembrie 
nr.35, județul Hunedoara, cod poştal 
330005, telefon 0254.234.755 sau 
0254.211.574, fax 0254.216.333, e-mail: 
iniciu@just.ro. Termenele pentru sesi-
zarea instanței sunt menționate în 
documentația de atribuire. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 16.11.2016.

l Anunț Primăria Oraşului Petrila 
organizează licitație publică în data de 
15.12.2016, ORA 11.00. 1.Informaţii 
generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a persoanei de contact: 
Consiliul Local al Oraşului Petrila- 

Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte 
cu Finanțare Internațională, Manage-
mentul Calității- cu sediul în oraşul 
Petrila, str. Republicii nr.196, județul 
Hunedoara, tel./fax. 0254.550.760, cod 
fiscal 4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com, Persoana de 
contact- Ing.Jr. Lang Mihaela. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul concesi-
uni i ,  în  spec ia l  descr ierea  ş i 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: Obiectul licitației 
publice îl constituie concesionarea a 15 
parcele de teren în suprafață de 15mp 
fiecare, terenuri situate în str. Paran-
gului, în vederea construirii unor 
magazii pentru depozitarea de combus-
tibil solid. 3.Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 
Documentația de atribuire se va obține 
contra-cost, de la Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare Inter-
națională, Managementul Calității, 
camera 7. 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Documentația de 
atribuire se va obtine contra-cost, de la 
sediul Primăriei oraşului Petrila, str. 
Republicii nr.196, Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare Inter-
națională, Managementul Calității, 
camera 7. 3.3.Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006: Valoarea docu-
mentației este 10lei, se va achita la 
casieria unității. 3.4.Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 09.12.2016, ora 
15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 

4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 
14.12.2016, ora 15.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Petrila cu sediul în oraşul Petrila, str. 
Republicii nr.196, județul Hunedoara, 
Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte 
cu Finanțare Internațională, Manage-
m e n t u l  C a l i t ă ț i i ,  c a m e r a  7 . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar. 5.Data şi locul la care se va desfă-
şura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 15.12.2016 ora 11.00  
Primăria Petrila str. Republicii nr.196, 
jud. Hunedoara, Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare Inter-
națională, Managementul Calității, 
camera 7. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Deva, B-dul 1 Decembrie 
nr.35, județul Hunedoara, cod poştal 
330005, telefon 0254.234.755 sau 
0254.211.574, fax 0254.216.333, e-mail: 
iniciu@just.ro. Termenele pentru sesi-
zarea instanței sunt menționate în 
documentația de atribuire. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 16.11.2016.

l Anunt de participare licitatie. Denu-
mire institutie: D.J.S.T. Cluj. Conditii 
participare: orice persoana fizica sau 
juridica, romana ori straina, are 
dreptul de a participa la procedura 
pentru atribuirea contractului de inchi-
riere. Cuantum si forma garantie de 
participare: 3 (trei) chirii minime 
lunare care se vor depune in numerar 
la casieria DJST Cluj. Descrierea 
bunurilor: -spatiu in suprafata de 31,38 
mp. compus dintr-o incapere, cu desti-

natia de casa de schimb valutar, situat 
in incinta Sediului administrativ al 
DJST Cluj, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor 
nr. 40. -spatiu in suprafata de 21,42 
mp. compus dintr-o incapere, cu desti-
natia de birou, situat in incinta Sediului 
administrativ al DJST Cluj, Cluj-Na-
poca, B-dul Eroilor nr. 40. -spatiu in 
suprafata de 22,76 mp. compus dintr-o 
incapere, cu destinatia de birou, situat 
in incinta Sediului administrativ al 
DJST Cluj, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor 
nr. 40. -spatiu in suprafata de 10 mp., 
cu destinatia de magazin alimentar, 
situat in incinta curtii Salii de Gimnas-
tica si Scrima “S. Iovan”, Cluj-Napoca, 
str. Arges nr. 7. -spatiu in suprafata de 
155,4 mp. compus dintr-o incapere si 
teren, cu destinatia de restaurant si 
terasa, situat la Sala Sporturilor “H. 
Demian”, Cluj-Napoca, str. Splaiul 
Independentei nr. 6. -spatiu in supra-
fata de 81,5 mp., cu destinatia de 
terasa, situat la Sala Sporturilor “H. 
Demian”, Cluj-Napoca, str. Splaiul 
Independentei nr. 6. -spatiu in supra-
fata de 13,38 mp. compus dintr-o inca-
pere, cu destinatia de birou, situat in 
incinta Salii Sporturilor “H. Demian”, 
Cluj-Napoca, str. Splaiul Indepen-
dentei nr. 6. -spatiu in suprafata de 
13,86 mp. compus dintr-o incapere, cu 
destinatia de birou, situat in incinta 
Salii Sporturilor “H. Demian”, 
Cluj-Napoca, str. Splaiul Indepen-
dentei nr. 6. -spatiu in suprafata de 
26,94 mp. compus dintr-o incapere, cu 
destinatia de birou, situat in incinta 
Salii Sporturilor “H. Demian”, 
Cluj-Napoca, str. Splaiul Indepen-
dentei nr. 6. -spatiu in suprafata de 
26,97 mp. compus dintr-o incapere, cu 
destinatia de birou, situat in incinta 
Salii Sporturilor “H. Demian”, 
Cluj-Napoca, str. Splaiul Indepen-

dentei nr. 6. -spatiu in suprafata de 
14,40 mp. compus dintr-o incapere, cu 
destinatia de magazin alimentar, situat 
in incinta Salii Sporturilor “H. 
Demian”, Cluj-Napoca, str. Splaiul 
Independentei nr. 6. Data, adresa si ora 
limita a depunerii ofertelor: 05.12.2016, 
ora 14,00, sediul D.J.S.T. Cluj, 
Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 40, jud. 
Cluj. Data, ora si locul deschiderii 
ofertelor: 07.12.2016, ora 10,00, sediul 
D.J.S.T. Cluj, Cluj-Napoca, B-dul 
Eroilor nr. 40, jud. Cluj. Modul de 
obtinere a documentatiei: -incepand cu 
data de 21.11.2016 pe baza de solicitare 
scrisa de la sediul D.J.S.T. Cluj, c/val 
documentatiei fiind de 50 lei, achita 
numerar la casieria D.J.S.T. Cluj 

PIERDERI
l S.C. Nordexim Coffe Services 
S.R.L. cu sediul în Otopeni, strada 
Drumul Gării Odăi, judeţul Ilfov, 
C.I.F. RO 14305226, declară pierdut 
chitanţierul 2249051-2249100 din care 
declarăm nule chitanţele de la 
2249088 la 2249100.

l Declar pierdute carnetul şi legiti-
mația de student, eliberate de Facul-
tatea de Psihologie şi Științele 
Educației, Universitatea Bucureşti pe 
numele Drăgoi Vasilica- Simona.

l Pierdut certificat constatator al 
sediului secundar din strada DN CB, 
nr.45, Glina, Ilfov, „Centrul Comercial 
Massa” (depozitele Glina) al firmei 
S.C. Cleaning Winner Group S.R.L. 
C.I.F. 32311943, J40/12221/02.10.2013, 
cu sediul social în str. Ghimpați, nr.17, 
bl.3, sc.3, parter, ap.66, camera 1, 
sector 4, Bucureşti, declar nul.

ANUNȚURI

Publicitate




