12

ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Maricon Instalaţii angajăm
şofer autoutilitară 3,5 tone.
Informaţii la telefoanele:
0726.274.266
sau
021.351.51.86.
l Şcoala Gimnazială Nr.2
Vicovu de Sus, cu sediul în Orș.
Vicovu de Sus, str.Calea Bucovinei, nr.250, jud. Suceava,
organizează concurs pentru
ocuparea următorului post
contractual aprobat prin HG
nr. 286/2011, modificat și
completat de HG nr.1027/2014.
Denumirea postului: administrator patrimoniu -post vacant
contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul
studiilor: studii medii;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
nu se solicită vechime în specialitatea studiilor; -proba scrisă:
data de 11.04.2017, ora 10.00,
la sediul instituţiei; -proba de
interviu: data de 13.04.2017,
ora 10.00, la sediul instituţiei.
Data-limită până la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10
zile lucrătoare de la data publicării, la sediul instituţiei. Date
contact: Giurgiu Elena, nr.
tel.0745.485.357.
l Primăria Orașului Băile
Herculane, cu sediul în localitatea Băile Herculane,
str.M.Eminescu, nr.10, judeţul
Caraș-Severin, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
inspector cls.I, gr. prof. superior, 1 post, potrivit Legii
nr.188/1999, privind statutul
funcţionarilor publici, cu
modificările și completările
ulterioare. Concursul se va
desfășura astfel: -proba scrisă
în data de 03.05.2017, ora
11.00; -proba interviu în data
de 08.05.2017, ora 11.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în
știinţe juridice; -condiţiile
minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare
-minim 9 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs până la data de
10.04.2017, ora 15.00, la sediul
Primăriei Orașului Băile
Herculane. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Orașului Băile Herculane,
Comp. Resurse Umane,
telefon: 0255.560.439.
l U.M. 01656 București, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursul pentru
ocuparea postului vacant de
personal civil contractual,
economist debutant studii
superioare, astfel: -11.04.2017,
ora 10.00 -proba scrisă;
-18.04.2017, ora 12.00 –inter-

viul. Data limită de depunere a
dosarelor –31.03.2017, ora
16.00. Depunerea dosarelor și
organizarea concursului se vor
face la sediul U.M. 01656
București, șoseaua Antiaeriană
nr. 6-8, sector 5, București,
unde vor fi afișate și detaliile
organizatorice necesare. Date
de contact ale secretariatului,
la telefon: 0723393260.
l Municipiul Sighișoara organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarei
funcţii contractuale de execuţie
vacantă: Paznic în cadrul
Compartimentului Administrativ – Biroul Logistic, aprovizionare tehnico-materială și
administrativ: - Studii generale
sau studii medii; - Atestat
pentru exercitarea profesiei de
agent pază și ordine eliberat de
Inspectoratul General al Poliţiei Române. Concursul se
organizează la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7, judeţ Mureș, astfel:
- proba scrisă:11.04.2017, ora
10,00 la sediul Municipiului
Sighiţoara, Str. Muzeului nr. 7;
- interviu: 13.04.2017, ora 11,00
la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7. Data
până la care se pot depune
dosarele de înscriere: 10 zile
lucrătoare de la data publicării
anunţului. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Municipiului Sighișoara, la
secretarul comisiei de concurs
- camera 72 sau la telefon:
0265-771280.
l Administraţia Domeniului
Public Sector 1, București
anunţă: concurs de recrutare
organizat în data de
04.04.2017, ora 10.00, proba
practică și în data de
06.04.2017, ora 11.00, proba
interviului pentru ocuparea
următoarei funcții contractuale de execuție temporar
vacante: șofer, treapta profesională I în cadrul Serviciului
Mecanizare, studii minime:
generale, permis auto, cu
vechime de minimum 10 ani
categoria B, vechime în muncă:
minimum 2 ani. Dosarele de
înscriere se depun la sediul
instituţiei, din Bd. Poligrafiei,
nr. 4, sector 1 în perioada
20.03.2017 -27.03.2017. Condiţiile de participare și tematica
se afișează la sediul instituției.
Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs,
telefon 021.319 32 61.
l Spitalul Clinic Colentina
organizează în data de
20.04.2017, la sediul administraţiei spitalului, concurs
pentru ocuparea a 1 post telefonist, 2 posturi agenţi DDD în
cadrul Compartimentului de
Infecţii Asociate Asistenţei
Medicale, 1 post asistent
medical de transfuzii, 1 post
asistent medical de farmacie în
cadrul Farmaciei spitalului, 1
post tehnician debutant și 1
post tehnician în cadrul Biroului Administrativ. Termenul
de înscriere este de 10 zile de la
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publicare. Conţinutul dosarului și tematica concursurilor
vor fi afișate la avizierul spitalului. Informaţii suplimentare
la telefon: 021.319.17.80.
l Primăria comunei Traian,
judeţul Teleorman, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a funcţiei
publice vacante de execuţie –
inspector clasa I, grad superior,
în cadrul compartimentului
Contabilitate, Resurse Umane
– Aparatul de specialitate al
primarului comunei Traian.
Condiţii necesare participării
la concurs: 1. Studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă în specialitatea agricultură; 2. Vechime în
specialitate necesară exercitării
funcţiei publice: 9 ani; 3.
Cunoștinţe operare calculator
– nivel mediu. Concursul se va
desfășura la sediul Primăriei
Traian, judeţul Teleorman,
după cum urmează: 1. Proba
scrisă în data de 06.04.2017,
ora 10.00. 2. Interviul în data
de 07.04.2017, ora 10.00. Dosarele candidaţilor se pot depune
în termen de 20 de zile de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României
– Partea a III-a, la sediul
Primăriei Traian din comuna
Traian, judeţul Teleorman, tel./
fax 0247/420613.
l Şcoala Gimnazială Nicolae
Titulescu, cu sediul în localitatea Caracal, str. General
Ghe. Magheru, nr.13, judeţul
Olt, organizeazã concurs
pentru ocuparea postului de:
Muncitor, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Activitatea se
va desfășura la Grădiniţa cu
Program Prelungit Nr.3
Caracal, aceasta fiind structură
a școlii Gimnaziale Nicolae
Titulescu. Concursul se va
desfășura astfel: Proba scrisă
în data de 12.04.2017, ora
11.00, Proba interviu în data de
12.04.2017, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -minim
studii profesionale; -nu necesită vechime. Cerinţe: Cursul
de instruire privind însușirea
noţiunilor fundamentale de
igienă, conform OMS
1225/2003. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul
Oficial, în timpul orelor de
program la secretariatul Şcolii
Gimnaziale Nicolae Titulescu
Caracal. Documentele ce fac
obiectul dosarului de înscriere
se vor afișa la avizierul Şcolii
Gimnaziale Nicolae Titulescu.
Relaţii suplimentare la sediul:
Şcoala Gimnazială Nicolae
Titulescu Caracal, persoană de
contact: Popescu Mariana:
0249/511.698.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Călărași cu sediul in Călărași
Str. 13 Decembrie, nr. 12,

scoate la concurs, la sediul
agenţiei, postul contractual
vacant de consilier IA,
conform H.G. nr. 286/2011, cu
modificările și completările
ulterioare. Candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.3 din
H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime de minim 5 ani
în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.
Programul concursului:
11.04.2017 ora 10:00 – proba
scrisa la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Călărași; 13.04.2017
ora 10:00 – interviul la sediul
Agenţiei Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Călărași; Termenul limita de
depunere a dosarelor de
concurs este de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunţului. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute de
ar t. 6, alin . (1) d in H.G.
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Detalii
privind condiţiile specifice și
bibliografia de concurs sunt
afișate la sediu și pe site-ul
instituţiei.
l Şcoala Gimnazială Pietroșani, cu sediul în localitatea
Pietroșani, str.Mihai Eminescu,
nr.3, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de contabil, 1 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura
astfel: -proba scrisă în data de
11 aprilie 2017, ora 10.00;
-proba interviu în data de 13
aprilie 2017, ora 10.00; -proba
practică în data de 14 aprilie
2017, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -nivelul studiilor: superioare; -vechime în
specialitatea studiilor necesară
ocupării postului: 3 ani. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Şcolii Gimnaziale Pietroșani. Relaţii suplimentare la sediul Şcolii
Gimnaziale Pietroșani,
persoană de contact: Pestrita
Iulia, telefon: 0784.225.556,
fax: 0247.334.511, e-mail:
scoala.pietrosani@yahoo.com
l Anunţ. Centrul Naţional de
Evaluare și Examinare, cu
sediul în localitatea București,
Str.G-ral Berthelot, nr.26,
sector.1, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante, de:

Compartimentul Management
și Relaţii Publice -1 post consilier IA, conform HG
286/23.03.2011. Nivelul studiilor: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungã durata absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în profilul relaţii publice;
Vechimea în specialitate: șapte
ani in specialitatea studiilor.
Serviciul Examene Şi Concursuri Naţionale -1 post consilier
IA,
conform
HG
286/23.03.2011. Nivelul studiilor: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diploma de licenţă sau echivalentă în profilul matematică;
Vechimea în specialitate: șapte
ani în specialitatea studiilor.
Concursul se va desfășura:
-Proba scrisă în data de 11
aprilie 2017, ora 10.00, în
sediul din localitatea București,
Str.G-ral Berthelot, nr.26,
sector 1. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a-III-a la sediul
Centrului Naţional De
Evaluare Şi Examinare, cu
sediul în localitatea București,
Str.G-ral Berthelot, nr.26,
sector.1, respectiv pana la data
de 31.03.2016. Relaţii suplimentare la sediul: Centrului
Naţional De Evaluare Şi
Examinare, cu sediul în localitatea BUCUREŞTI, Str.G-ral
Berthelot, nr.26, sector.1,
persoana de contact: Ilincescu
Carmina, telefon 021.314.44.11
Director General, Marian Şuta
l Primăria Comunei Tătărăștii de Sus, judeţul
Te l e o r m a n , o r g a n i z e a z ă
concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a patru funcţii de
execuţie contractuale vacante
de: -referent, debutant în
cadrul compartimentului
Administrativ; -expert rromi în
cadrul compartimentului
Rromi; -guard în cadrul
compartimentului Administrativ; -paznic în cadrul
compartimentului Pază. 1.
Probele stabilite pentru
concurs: selecţia dosarelor de
înscriere, proba scrisă, interviul, proba suplimentară. 2.
Condiţiile de desfășurare a
concursului: -data până la care
se pot depune dosarele de
înscriere: 03.04.2017, ora 16.00;
-data, ora și locul organizării
-probei scrise: -11.04.2017, ora
10.00, pentru referent și expert
rromi; -11.04.2017, ora 14.00,
pentru guard și paznic; -interviul și proba suplimentară
-13.04.2017, ora 10.00 și 14.00,
la sediul Primăriei Tătărăștii
de Sus. 3.Condiţiile de participare la concurs: 3.1.Condiţii
generale menţionate la art.3
din Regulamentul-cadru
aprobat prin HG nr.286/2011,
cu modificările și completările
ulterioare modificată și

completată; 3.2.Studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat pentru postul de referent
și studii generale pentru celelalte posturi; 3.2.2.Vechime în
specialitatea studiilor: fără
vechime; 3.2.3.Cunoștinţe de
operare pe calculator -nivel
mediu pentru postul de referent și expert rromi. Dosarul de
concurs va fi depus la secretariatul comisiei de concurs și va
conţine: a)formularul de
înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs); b)
copia actului de identitate; c)
copiile diplomelor de studii și
ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; d)
cazierul judiciar; e)adeverinţă
care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată
de către medicul de familie al
candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate.
Copiile de pe actele prevăzute
mai sus se prezintă însoţite de
documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea
cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în
copii legalizate. Pentru relaţii
suplimentare vă puteţi adresa
la nr.de telefon: 0247.337.868.
Persoană de contact: Iuliana
Zăbavă.
l S.C. Utilități Publice Măgurele S.R.L., Şos de Centură nr.
7, Măgurele, Ilfov, organizează
concursul în vederea ocupării
posturilor vacante de: muncitori calificati -studii gimnaziale; -vechime în munca
minim 2 ani; -constituie
avantaj permis auto categoria
B, C, E; muncitori necalificaţi
–studii gimnaziale/ studii
medii. Etapele de desfășurare:
1. Selecţia dosarelor de
înscriere; 2. Interviul candidaţilor declaraţi admiși în urma
etapei de selecţie a dosarelor.
Dosarele se vor depune, în plic
închis și sigilat, în termen de 15
zile de la data publicării anunţului public, respectiv până la
data de 3 aprilie inclusiv, ora
14, la Registratura S.C. Utilităţi Publice Măgurele S.R.L.
din Şos. de Centură nr. 7,
Măgurele, Ilfov, unde vor primi
un număr de înregistrare și
data certă a depunerii. Plicul
va avea menţionat postul vizat
după caz, precum și numele,
prenumele și domiciliul candidatului si va conţine în mod
obligatoriu: -copia actului de
identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
-potrivit legii, după caz;
-copiile documentelor care să
ateste nivelul studiilor și ale
altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum
și copiile documentelor care
atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice ale postului solicitat;
-carnetul de muncă și/ sau,
după caz, adeverinţele care
atestă vechimea în muncă, în
meserie și/ sau în specialitatea
studiilor, în copie; -cazierul
judiciar; -adeverinţă medicală
care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior
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derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate; -permis auto;
-curriculum vitae. Rezultatul
selecţiei dosarelor se va publica
în termen de 1 zile lucrătoare
de la data limită de depunere a
acestora la sediul societății.
Candidaţii declaraţi admişi la
etapa de selecţie a dosarelor
vor fi evaluaţi în cadrul unui
interviu, data, ora şi locul
desfăşurării interviului
urmând să fie anunţate telefonic. Relaţii suplimentare se
pot obţine la: 0214574401,
0730570755.

ANIVERSĂRI
l Reuniune 50 ani absolvire
Liceu nr. 36 cl. XI B Bucureşti.
Relaţii tel. 0724022821.

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Persoană fizică, închiriez
vilă în Herăstrău, suprafaţa
560mp, cu subsol, P+1+M,
curte şi grădină stil japonez
215mp, stil modern cu mobilier Fendi. Construcţie pe
structură metalică rezistentă la
cutremure. Contract pe minim
1 an, 15.000Euro lunar.
Tel.0755.056.800.

CITAȚII
l Se citează intimatul Ciobîcă
Vi c t o r î n d o s a r u l n r.
4300/193/2016, la Tribunalul
Botoşani, termen 05.04.2017,
pentru ieşire indiviziune teren.
l Pârâtul Mustafa Fouad cu
domiciliul în Ploieşti, Str.
Orzari, nr. 14, judeţ Prahova,
este chemat în instanţă în data
de 09.05.2017 în contradictoriu cu Savu Luminiţa în
dosar 2271/281/2016, la Judecătoria Ploieşti, obiect „divorţ”.
l Numitul Luca Gabriel
Razvan, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Sat Chicirea, Str.
Releu, nr.3, Comuna Tomeşti,
Jud. Iaşi, este citat în calitate
de intervenient forţat pentru
data de 19.04.2017 la Tribunalul Iaşi (situat în Iaşi, str.
Elena Doamna, nr.1A, jud.
Iaşi), complet D2 com, ora
09.00, în dosar nr.3609/99/2016,
în contradictoriu cu reclamanta Chirilă Mariana,
obiectul pricinii fiind
“pretenții".
l Se citează pârâtul Smau
Marian Ştefănică, în dosarul
nr.28077/245/2016, cu termen
la data de 15.05.2017, ora
08.30, la Judecătoria Iaşi,
C36M, în dosar de divorţ fără
minori cu Smau Maria Elisabeta.
l Pârâta Nicolae Mihaela cu
domiciliul în com. Baloteşti,
şos. Unirii nr. 158, bl. PR5, ap.
23, jud. Ilfov, aflându-se în
Italia şi nu poate fi citată, este
chemată la Judecătoria Sector
6, pentru acţiunea de divorţ în
dosarul cu nr. 23706/303/2016

la data de 13.04.2017, ora 8.00.
l Numiţii Blaj Elena şi Blaj
Ioan, ambii cu ultimul domiciliu cunoscut în oraşul
Zărneşti, str. Zorilor, bl. 18, sc.
C, ap. 5, jud. Braşov, sunt citaţi
la Judecătoria Zărneşti în data
de 24.05.2017, ora 09.00,
completul C5- CIVIL, sala 2,
în calitate de pârâţi în dosarul
civ. nr. 158/338/2012, în
procesul având ca obiect
anulare act, cu reclamanta
Itigan Mariana.

DIVERSE
l Dinamic Insolv IPURL în
calitate de administrator judiciar vă informează că împotriva S. Biz Blitz Print SRL
având CUI 26699310,
J06/123/2010, a fost deschisă
procedura insolvenţei prin
S e n t i n ţ a c i v i l ă n r.
96/02.03.2017 din dosar nr.
2537/112/2016 al Tribunalului
Bistriţa-Năsăud. Creditorii
sunt invitaţi să-şi depună cererile de creanţe la grefa
instanţei în temeiul Legii
85/2014.
l Promotia 1967, Liceul nr.2
din Pitesti (Colegiul National
"Zinca Golescu") sarbatoreste
50 de ani de la absolvire. Cei
interesati sa participe sunt
rugati sa-si anunte intentia la
nr. tel. 0787825579, adresa de
e-mail: promotie1967@gmail.
com sau postala Pitesti, str.
Gral.Eremia Grigorescu nr. 8,
cod.110144, jud. Arges. Anton
Staicu
l Modares Adel, cu domiciliul
in Berceni, Jud. Ilfov, titular al
P.U.Z.- dezmembrare teren
pentru locuinte S+P+2+M, in
localitatea Otopeni, T.11,
P.246-lot7/IV, anunta publicul
interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului
Favorabil al Consiliului Judetean-Ilfov. Documentatia a fost
afisata pentru consultare pe
site-ul Consiliului Judetean-Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Gheorghe
Manu, nr. 18, tel. 021.212.56.93,
in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului, incepand cu 20.03.2017.
l Stan Florina, avand domiciliul in judet Giurgiu, comuna
Varasti, str. Petre Borcan, nr.
83, titular al planului P.U.D construire locuinta P+1E,
utilitati, in localitatea Bercenijudet Ilfov, T38, P107/1/6–lot.1,
nr. cad. 54787, anunta publicul
interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a avizului
Favorabil pentru PUD–
construire locuinta P+1E,
utilitati. Documentatia a fost
afisata pentru consultare pe
site-ul Consiliului Judetean-Ilfov. Observatii/comentariile si sugestii se primesc/in
scris/la Biroul de Urbanism in
cadrul Consiliului Judetean-Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Gheorghe
Manu, nr. 18, sector 1 (tel.

021/212.56.93), in termen de 15
zile calendaristice de la publicarea anuntului, incepand cu
data de 16.03.2017.
l Fundatia Prietenia Internationala, anuntă elaborarea
primei versiuni a planului/
programului P.U.Z. construire
Tabara Prietenia, Sistarovat
FN, Trup Izolat nr. 8 şi declanşarea etapei de încadrare
pentru obţinerea avizului de
mediu. Consultarea primei
versiuni a planului/ P.U.Z.
Construire Tabara Prietenia
zilnic între arele 8,30 -12.
Comentariile şi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul
APM Arad, Splaiul Muresului
FN, jud. Arad, în termen de 15
zile calendaristice de la data
ultimului anunt.
l Vonvea Gheorghe, anuntă
elaborarea primei versiuni a
planului/ programului P.U.Z.
zona de locuinte si functiuni
complementare, Livada FN şi
declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului
de mediu. Consultarea primei
versiuni a planului/P.U.Z. zona
de locuinte si functiuni
complementare zilnic între
arele 8,30 -12. Comentariile şi
sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Arad,
Splaiul Muresului FN, jud.
Arad, în termen de 15 zile
calendaristice de la data ultimului anunt.
l Pelea Dorin, anuntă elaborarea primei versiuni a
planului/programului P.U.Z.
sedii firme, spatii de productie
si depozitare, extravilan zona
CET şi declanşarea etapei de
încadrare pentru obţinerea
avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului/
P.U.Z. sedii firme, spatii de
productie si depozitare zilnic
între arele 8,30 -12. Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM
Arad, Splaiul Muresului FN,
jud. Arad, în termen de 15 zile
calendaristice de la data ultimului anunt.

Alexandru, având domiciliul în
Vladimirescu, str.Abatorului
nr.31, anunţă elaborarea primei
versiuni a planului “Zonă
Servicii şi Producţie – FAZA
PUZ” amplasat în Horia, DJ
709 extravilan, jud.Arad şi
declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului
de mediu.Consultarea primei
versiuni a planului se poate
realiza la sediul firmei BIA –
arh. Cioară Lucian, localitatea
Arad, str.Muncii nr.34, zilnic
între orele 10.30 – 12.30.
Comentariile şi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul
APM Arad, splaiul Mureşului
nr.FN, în termen de 15 zile
calendaristice de la data ultimului anunţ.
l SC Patsara Invest cu sediul
în: LOC. Sagu, nr. 145, jud.
Arad, avand CUI 24917648,
solicită de la Agenţia de
Protecţie a Mediului Arad,
obţinerea autorizaţiei de mediu
pentru obiectivul (activitatea)
– 3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor; 3832
- Recuperarea materialelor
reciclabile sortate;4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor; 4677 – Comert cu
ridicata al deseurilor si resturilor; pentru punctul de lucru
deschis in loc. Sagu, nr. 830,
jud. Arad. Observatiile publicului formulate in scris/informatiile privind potentialul
impact asupra mediului se
depun/pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Arad,
Splaiul Mures, nr. FN, tel.
0257/280331; 0257/280996, in
timp de zece zile lucratoare
dupa data publicarii prezentului anunt.

l S.C. ME BA ERIK HOUSE
S.R.L., anuntă elaborarea
primei versiuni a planului/
programului P.U.Z. construire
locuinte individuale P+1, zona
sanevit şi declanşarea etapei de
încadrare pentru obţinerea
avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului/
P.U.Z. construire locuinte individuale P+1, zona sanevit
zilnic între arele 8,30 -12.
Comentariile şi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul
APM Arad, Splaiul Muresului
FN, jud. Arad, în termen de 15
zile calendaristice de la data
ultimului anunt.

l SC Bose Lemn Serv SRL cu
sediul în localitatea Luguzau ,
nr.139/A, jud. Arad tel; 0745
065655, doreşte să obţină autorizaţie de mediu pentru
punctul de lucru din Luguzau ,
nr 139/A, unde se desfăşoară
activitatile cod CAEN 5210,
4673, 1610, având ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele: Depozitare,
taiere si rindeluire lemn. Măsurile de protecţie a factorilor de
mediu: Apa: - , Aer: - ; Sol: Gestiune deseuri; valorificare
prin terti. Observaţiile publicului, formulate în scris/informaţiile privind potenţialul
impact asupra mediului se
depun/pot fi consultate la
sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Arad,
Splaiul Mures, FN, telefon
0257/280331; 0257/280996, in
timp de zece zile lucratoare
după data publicării prezentului anunţ .

l Subsemnaţii Vraja Nicolae
şi Cornelia, Palade Anita, SC
Energy Transexpert SRL, Braiţ
Ioan şi Mariana, Guşet
Valentin, Ciobanu Gheorghe şi
Ioana, Tîmpa Marius şi Ardelean Alina, Faur Flore

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numită administrator judiciar
conform incheierii de sedinta
din data de 16.03.2017 pronunţată de Tribunalul Bucuresti,

Secţia a VII-a Civilă, de
Contencios Administrativ şi
Fiscal - Biroul faliment, în
dosarul 46122/3/2016, anunţă
deschiderea procedurii generale a debitoarei BKP &
FABER SA, cu sediul social in
Bucuresti, str. Stelutei, nr. 6,
sect. 1, CUI 28190053,
J40/3129/2011.Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este
20.04.2017. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi publicarea in BPI a tabelului preliminar al creanţelor este
22.05.2017. Termenul limita
pentru definitivarea tabelului
creantelor este 07.06.2017.
Adunarea creditorilor are loc
la data de 29.05.2017 ora 15/00
la sediul administratorului
judiciar.

NOTIFICĂRI
l C.I.I. Tudor Catalin George
notifica intrarea in procedura
generala a debitoarei SC Irinel
Rob&mar Construct SRL,
Com. Filipesti de Targ, Sat
Marginenii de Jos Nr. 456,
Judetul Prahova, J29/96/2015;
CUI 34002065, prin Incheierea
pronuntata la 17.03.2017,
dosar nr. 1777/105/2017 al
Tr i b u n a l u l u i P r a h o v a .
Termene: depunere creante
03.05.2017; tabel preliminar
24.05.2017; tabel definitiv
19.06.2017; data Adunarii
creditorilor 18.05.2017, ora
09.00, str. Cerna nr. 11, Ploiesti,
pentru: confirmarea administratorului judiciar, aprobarea
raport intocmit conf. art. 97 si
incidenta art. 169 din lg. 85/14.
Relatii la telefon 0725093254.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator Consiliul de
Administraţie al S.C. PC
SPLAI S.A, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 162,
sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/932/1991, C.U.I. RO
368046, prin preşedintele
Consiliului de Administraţie –
George Minculescu, convoacă
Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor ce va avea loc în
data de 26.04.2017, ora 10.00 la
sediul societăţii, pentru toţi
acţionarii înregistraţi la Depozitarul Central S.A. la data de
24.03.2017, cu următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea situaţiilor financiar -contabile
aferente anului 2016; 2. Aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli pentru anul 2017; 3.
Prezentarea, dezbaterea şi
aprobarea Raportului Administratorilor şi al Comisiei de
Cenzori pentru anul financiar
2016; 4. Validarea sau modificarea mandatelor organelor de
conducere a societăţii. În cazul
în care, cvorumul nu se va
îndeplini la data mai sus
menţionată, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va
fi convocată pentru data de
27.04.2017, în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră. Preşedinte Consi-
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liul de Administraţie, George
Minculescu.
l Subscrisa, ABC Asigurari
Reasigurari S.A. cu sediul în
B u c u r e ş t i , S t r. S c o a l a
Floreasca, nr.24, sector 1,
înmatriculată la Registrul
C o m e r ţ u l u i s u b n r.
J40/3129/1997, indicativ C.U.I.
9438013, anunţă Convocarea
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor (AGOA) a ABC
Asigurari Reasigurari SA.
Data desfăşurării: 21.04.2017,
ora 12:00. În cazul în care
Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor nu poate fi
ţinută la prima convocare, o a
doua convocare este fixată
pentru data de 22.04.2017, în
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu
aceeaşi ordine de zi. Locul
desfăşurării: Sediul Hidroconstructia S.A. din B-dul Ferdinand nr. 90, sector 2, Bucureşti.
Ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare: 1. Raportul
de gestiune, situaţii financiare
anuale 2016, raportul auditorului financiar extern pentru
acestea şi repartizarea profitului net. 2. Situaţiile financiare anuale 2016 întocmite în
conformitate cu IFRS şi
raportul auditorului financiar
extern pentru acestea. 3.
Bugetul de venituri şi cheltuieli
pentru 2017 şi Planul de
afaceri revizuit 2017-2019. 4.
Programul de investiții pe anul
2017. 5. Aprobarea auditorului
financiar extern şi a condițiilor
contractuale. 6. Aprobarea
indemnizației administratorilor şi a limitei maxime a
remunerației directorilor Societății. 7. Mandatarea d-lui
Mircea Hristofor, Preşedintele
Consiliului de Administraţie să
întreprindă direct sau prin
delegare demersurile necesare
pentru aducerea la îndeplinire
a rezoluţiilor AGOA, să reprezinte Societatea în faţa Autorităţii de Supraveghere
Financiară şi/sau tuturor
celorlate autorităţi publice sau
private din România pentru
obţinerea oricăror aprobări
necesare şi pentru înregistrarea
rezoluţiilor de mai sus. Materialele pentru AGOA sunt puse
la dispoziţia acţionarilor spre
consultare la sediul Societății
din Bucureşti, Str. Scoala
Floreasca, nr.24, sector 1 începând cu data de 19 martie
2017. La AGOA sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze în
condiţiile stabilite prin Actul
Constitutiv, acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
la sfârşitul zilei de 07.04.2017,
data de referinţă stabilită
conform art. 123 alin.(2) din
Legea nr. 31/1990. Acţionarii
pot participa la şedinţa AGOA
cu respectarea normei de
reprezentare, conform Actului
Constitutiv. Aceştia pot fi
reprezentaţi de către acţionari
special împuterniciţi ai Societăţii pe baza unei procuri
speciale (persoane fizice) şi pe
baza unui mandat special
(pentru persoane juridice).
Procurile şi mandatele vor fi
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ANUNȚURI

depuse în original la sediul
Societăţii, până la data de
18.04.2017, ora 10:00. Accesul
acţionarilor îndreptăţiti să
participe la AGOA este permis
prin proba identităţii acestora
cu actul de identitate. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Ec. Mircea Hristofor.
l Convocator: În conformitate cu prevederile art. 111 şi
art. 117 din Legea nr. 31/1990
republicată, cu modificările şi
completarile ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Legii nr.
297/2004 şi ale Regulamentelor emise de CNVM în aplicarea Legii nr. 297/2004, ale
Actului constitutiv al societăţii, Consiliul de Administraţie al S.C. Institutul de
Cercetări în TransporturiINCERTRANS S.A, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribun a l u l B u c u r e ş t i s u b n r.
J40/17093/29.06.1993, având
Cod Unic de Înregistrare:
RO4282451, convoacă la
sediul societăţii din Bucureşti,
str. Calea Griviţei nr. 391-393,
sector 1: Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor,
pentru data de 24.04.2017, ora
11.00, cu următoarea: Ordine
de Zi: 1) Confirmarea în
funcţia de administrator,
membru al Consiliului de
Administraţie al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. a
domnului ZAPCIU Miron,
numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului
de Administraţie nr. 334/20
mai 2016. Durata mandatului
este de 4 ani începând cu data
şedinţei AGOA. 2) Alegerea
unui administrator, membru în
cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Institutul de
Cercetări în Transporturi
“INCERTRANS” S.A., pe
postul care va deveni vacant
începând cu data de 25 mai

2017. 3) Aprobarea atragerii
răspunderii dlui Novaseliv
Razvan, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie/Director General al
S.C. Institutul de Cercetări în
Tr a n s p o r t u r i “ I N C E R TRANS” S.A. în perioada
martie 2010 –decembrie 2012,
pentru daune cauzate societăţii ca urmare a derulării
contractului nr. 592/24.03.2010
încheiat cu S.C. Security
Protection Group S.R.L. 4)
Aprobarea demarării acţiunii
în răspundere în conformitate
cu prevederile art. 155 din
Legea nr. 31/1990 împotriva
persoanei care a ocupat
funcţia de Director General şi
Preşedinte al Consiliului de
administraţie al SC Institutul
de Cercetări în Transporturi
“INCERTRANS” SA –dl.
Novaseliv Razvan, în perioada
martie 2010 –decembrie 2012
pentru recuperarea prejudiciului cauzat S.C. INCERTRANS S.A. prin derularea
contractului nr. 592/24.03.2010
în baza căruia S.C. INCERTRANS S.A. a fost obligată la
plata sumei de 135.935,59 lei
cu titlu de penalităţi de întârziere către prestatoarea SC
Security Protection Group
SRL. 5) Împuternicirea Directorului General al S.C. Institutul de Cercetări în
Transporturi INCERTRANS
S.A. pentru reprezentarea
societăţii, semnarea şi promovarea cererii de chemare în
judecată în faţa instanţelor de
judecată competente, în
temeiul art. 155 din Legea nr.
31/1990. 6) Stabilirea indemnizaţiei membrilor Consiliului
de Administraţie al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. 7)
Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Institutul de Cercetări în
Transporturi INCERTRANS
S.A. pentru anul financiar
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2017. 8) Aprobarea Raportului
de Evaluare clădiri S.C.
INCERTRANS S.A. -pentru
impozitare- nr. 37/20.02.2017.
9) Aprobarea utilizării sumei
disponibile din contul “Alte
Rezerve”, în cuantum de
1.143.663,44 lei, pentru stingerea pierderilor contabile din
anii anteriori, precum şi
alocarea diferenţei în vederea
finanţării parţiale a sursei de
investiţii pentru anul 2017. 10)
Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Institutul
de Cercetări în Transporturi
INCERTRANS S.A. aferente
exerciţiului financiar 2016
(Bilanţul Contabil, Contul de
profit şi pierderi, Repartizarea
profitului) pe baza Raportului
Administratorilor şi a Raportului auditorului financiar. 11)
Aprobarea descărcării de
gestiune a Consiliului de
Administraţie al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A.
pentru activitatea desfăşurată
în anul 2016, pe baza Raportului Administratorilor şi a
Raportului auditorului financiar. 12) Aprobarea mandatării
Preşedintelui CA/Director
General să efectueze toate
procedurile şi formalităţile
prevăzute de lege pentru
aducerea la îndeplinire a
Hotărârilor AGOA, să depună
şi să preia acte şi să semneze în
acest scop în numele Societăţii
în relaţiile cu Registrul
Comerţului, ASF, BVB, Depozitarul Central, precum şi alte
entităţi publice sau private.
Mandatarul sus menţionat va
putea delega puterile acordate
conform celor de mai sus,
oricărei persoane, după cum
consideră necesar. 13) Aprobarea datei de 12.05.2017 ca
dată de înregistrare, respectiv
de identificare a acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării
Generale Ordinare a Acţiona-

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. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. În temeiul prevederilor
art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 10, luna aprilie, anul 2017, ora 10.00, în
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Claudia Com SRL, licitația a - III -a. Denumirea bunului mobil. Descriere
sumară: Autoturism Peugeot 407 6 6FY 6D6FY, nr. identiﬁcare VF36D6FYC21468144, an fabricație
2006, sursa de energie benzină, capacitate cilindrică 1749 cm, cutie de viteză manuală. Drepturile
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul. Prețul de evaluare sau de
pornire al licitației, exclusiv TVA: 9.100 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 19%. *) Regimul și cotele
de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare. Invităm
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați
să 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: oferta de cumpărare; dovada plății taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației; 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; pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe actul de
identitate/ pașaport; declarația 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: - taxa de
participare la licitație se virează în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis
la Trezoreria Municipiului Giurgiu; - cererea de participare la licitația publică și oferta de cumpărare, se
va depune conform modelului prevăzut în anexa nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017 - privind aprobarea
modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor ﬁscale. Pentru informații
suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.216705, tasta 2-1, cu
domnul Caimacanu Daniel.

rilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 alin. 1 din Legea
nr. 297/2004 privind piaţa de
capital, cu modificările şi
completările ulterioare. 14)
Aprobarea datei de 11.05.2017
ca ex-data, respectiv data
anterioară datei de înregistrare
la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se
tranzactionează fără drepturile care derivă din hotărâri, în
conformitate cu prevederile
art. 2 lit. F) din Regulamentul
CNVM nr. 6/2009. La Adunările Generale ale Acţionarilor
sunt îndreptăţiţi să participe şi
să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor
la sfârşitul zilei de 14.04.2017,
stabilită ca dată de referinţă
conform dispozițiilor art. 123
alin. 2 din Legea nr. 31/1990
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborat cu disp. Art. 10 din
Regulamentul CNVM nr.
6/2009, cu modificările şi
completările ulterioare. În
cazul în care Adunările Generale nu se vor putea ţine la
data anunţată, din cauza neîndeplinirii condiţiilor de
cvorum şi de validitate prevăzute de lege şi de Actul constitutiv al societăţii, acestea se
vor ţine în data de 25.04.2017
la aceeaşi oră şi în acelaşi loc,
cu aceeaşi ordine de zi. In
conformitate cu dispozițiile
a r t . 7 d in R e g u la me ntul
CNVM nr.6/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
unul sau mai mulţi acţionari
reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din
capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală; şi b) de a
prezenta proiecte de hotărâre

pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale. Acționarii îşi pot exercita
drepturile prevăzute la Art. 7
din Regulamentul CNVM
nr.6/2009, cu modificările şi
completările ulterioare,
precum si propuneri de candidaţi pentru postul de administrator, în termen de cel mult
15 zile de la data publicării
convocării, sub sancţiunea
decaderii. Lista cuprinzând
informaţii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională
ale persoanelor propuse
pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii,
putând fi consultată şi completată de aceştia. În conformitate cu dispozițiile art.13 din
Regulamentul CNVM
nr.6/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, fiecare
actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele
de pe ordinea de zi a adunării
generale, până cel târziu la
data de 17.04.2017, termen de
decadere. Societatea poate
răspunde inclusiv prin
postarea răspunsului pe
pagina de internet a societăţii:
www.incertrans.ro, în format
întrebare-răspuns. Propunerile sau întrebările acţionarilor
vor putea fi transmise în scris,
fie prin poştă sau servicii de
curierat, la sediul societăţii
menţionat mai sus, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule,
„Pentru Adunarea Generala a
Acţionarilor din data de
24/25.04.2017 .” Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societăţii sau
fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor
anexa solicitării şi copii ale
documentelor care să le ateste
identitatea şi calitatea de acţionar la data solicitării. Propu-

nerile sau intrebările
acţionarilor care nu sunt
primite la sediul S.C. Institutul
de Cercetări în TransporturiINCERTRANS S.A., până la
datele mai sus menţionate nu
vor fi luate în considerare.
Accesul acționarilor înregistrați la data de referinţă la
adunarea generală va fi permis
în baza actului de identitate.
Acţionarii persoane juridice
pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care îi atestă
această calitate (de exemplu
extras/ certificat constatator
emis de Registrul Comerţului).
Acţionarii înregistrați la data
de referinţă pot participa la
adunarea generală direct sau
pot fi reprezentaţi de către alte
persoane, pe baza unei procuri
speciale, sau pot vota prin
corespondenţă conform procedurilor afişate pe website-ul
societăţii: www.incertrans.ro.
Un exemplar original al
procurii va fi predat la intrarea
în sala de şedință. Votul prin
reprezentant pe baza împuternicirii speciale: Acţionarii pot
participa personal sau pot fi
reprezentaţi în cadrul
Adunării Generale a Acţionarilor de un reprezentant
de se m na t („ Ma nda ta r” )
căruia i s-a acordat o împuternicire specială, pe baza formularului de împuternicire
specială pus la dispoziţie de
Societate, în condiţiile legii.
Împuternicirea specială va fi
însoţită de următoarele documente: a) pentru acționari
persoane fizice: copie de pe
actul de identitate al acţionarului, care să permită identificarea acestuia în lista
acționarilor INCERTRANS la
data de referință eliberată de
SC Depozitarul Central SA şi
copie de pe actul de identitate
al reprezentantului (BI sau CI
pentru cetațenii români, sau

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. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. În temeiul prevederilor
art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 05, luna aprilie, anul 2017, ora 10.00, în
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Grinder God Speed SRL, licitația a II-a. Denumirea bunului mobil.
Descriere sumară: 1. Hyundai Tucson, an fabricație 2008, serie motor G4GC7098335, serie șasiu
KMHJN81BP8U834370, rulaj 105.000 km, benzină/gpl. Drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile dacă este cazul: Act adițional nr. 9/10.04.2014 la contractul de credit nr. 160//07.04.2008 CEC Bank SA. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 20605 lei. Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *): 19%. Total: 20605 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată
aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 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, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; 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) declarația
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: - taxa de participare la licitație se virează în
contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu;
- cererea de participare la licitația publică și oferta de cumpărare, se va depune conform modelului
prevăzut în anexa nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017 - privind aprobarea modelelor unor formulare
utilizate în domeniul colectării creanțelor ﬁscale; - procedura de licitație se va efectua conform Ordin
1129/2009. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0246.216705, tasta 2-1, cu domnul Adrian Miu.
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paşaport pentru cetățenii
străini, cu CNP (cod numeric
personal) –dacă există în țara
de origine); b) pentru acționari
persoane juridice: (i) certificatul constatator, în original
sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul
Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie
conformă cu originalul, emis
de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal,
în scopul dovedirii existenței
persoanei juridice şi a
numelui/ calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel
mult 3 luni raportat la data
publicării convocatorului
adunării generale, şi care să
permită identificarea acestora
în lista acționarilor INCERTRANS la data de referință
eliberată de SC Depozitarul
Central SA; (ii) copie de pe
actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI
sau CI pentru cetățeni români,
sau paşaport, pentru cetățeni
străini cu CNP (cod numeric
personal) vizibil- dacă există în
țara de origine); c) documentele prezentate într-o limbă
străină (mai puțin actele de
identitate valabile pe teritoriul
României, cu caractere latine)
vor fi insoțite de traducerea
autorizată în limba română;
Împuternicirea specială este
valabilă doar pentru Adunarea
Generală a Acţionarilor
pentru care a fost solicitată;
reprezentantul are obligația sa
voteze în conformitate cu
instrucțiunile formulate de
acționarul care l-a desemnat,
sub sancțiunea anulării
votului. Împuternicirea
specială pentru participarea şi
votarea în cadrul adunării
generale poate fi dată de un
acționar şi unei instituții de
credit care prestează servicii
de custodie. Votul prin reprezentant in baza unei împuterniciri generale: Acţionarul
poate acorda o împuternicire
generală a cărei durată nu va
depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului sau de a vota în
toate aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor Generale ale
Acţionarilor, cu condiţia ca

împuternicirea să fie acordată
de către acţionar în calitate de
client, unui intermediar sau
unui avocat, în conformitate
cu prevederile legale, anexându-se dovada că mandatarul
are calitatea fie de intermediar
(în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (14) din
Legea nr. 297/2004) fie de
avocat, iar acţionarul este
client al acestora. Începând cu
data de 24.03.2017, formularele de imputerniciri speciale,
generale se pot obţine de la
sediul societăţii, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-14.00
sau se pot descărca de pe
website-ul societăţii. Împuternicirile, în original, completate
şi semnate, împreună cu o
copie a actului de identitate
valabil al acţionarului (buletin/
carte de identitate în cazul
persoanelor fizice, respectiv
certificat de înregistrare în
cazul persoanelor juridice) vor
fi depuse, sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot în
adunare, la sediul S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. până
la data de 21.04.2017, ora
13.30, în plic închis, cu menţiunea expresă pe plic: „Pentru
Adunarea Generală a Acţionarilor din data de
24/25.04.2017” (va rugăm sa
aveţi în vedere ca registratura
societăţii este închisă în timpul
zilelor nelucrătoare). Acţionarii S.C. Institutul de Cercet ă r i î n Tr a n s p o r t u r i INCERTRANS S.A. înregistraţi la data de referinţă au
posibilitatea de a vota prin
corespondenţă, înainte de
Adunarea Generală a Acţionarilor. Acţionarilor li se vor
pune la dispoziţie gratuit Buletinele de vot prin corespondenţă începând cu data de
24.03.2017 la sediul societăţii
precum şi pe website-ul societăţii: www.incertrans.ro. Buletinul de vot prin
corespondenţă va fi depus la
sediul S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi- INCERTRANS S.A., din Bucureşti,
str. Calea Griviţei nr. 391-393,
sector 1, în plic închis, până la
data de 21.04.2017, ora 11.00,
în plic închis, cu menţiunea

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Mioveni. 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 Select
Belfomar SRL - Bălilești, după cum urmează: Denumire:
Autoutilitară Dacia Logan, serie motor D043901, sașiu
UU1FSD1K537733127, an fabricație 2007, nr. înmatriculare AG
90 MFB. Valoare [Ron, fără TVA]: 5.716 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
RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria Mioveni,
precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din Codul de
Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 28/03/2017, ora
14:00. Licitația va avea loc în data de 29/03/2017, ora 11:00:00
la SFO Mioveni. 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 SFO
Mioveni, tel 0248.260665.

expresă pe plic: „Pentru
Adunarea Generală a Acţionarilor din data de
24/25.04.2017” (vă rugăm să
aveţi în vedere că registratura
societăţii este închisă în timpul
zilelor nelucrătoare). În cazul
votului prin corespondenţă al
persoanelor fizice, buletinul de
vot, completat şi semnat în
original, va fi însoţit de copia
actului de identitate al acţionarului, semnat pentru
conformitate de acesta. În
cazul votului prin corespondenţă al persoanelor juridice,
Buletinul de vot completat şi
semnat în original, va fi însoţit
de certificatul constatator emis
de Registrul Comerţului, în
original, nu mai vechi de 3
luni de zile înainte de data
publicării convocării, în
original sau copie certificată
conform cu originalul, copia
certificatului de înregistrare al
societăţii şi copia actului de
identitate al reprezentantului
legal care semnează Buletinul
de vot prin corespondenţă.
Buletinele de vot care nu sunt
primite la sediul S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi- INCERTRANS S.A.,
până la data şi ora mai sus
menţionate nu vor fi luate în
considerare. Începând cu data
de 24.03.2017 acţionarii societăţii comerciale „Institutul de
Cercetări în Transporturi–
INCERTRANS” S.A. au la
dispoziţie la sediul societăţii şi
pe site-ul www.incertrans.ro
următoarele materiale: 1.
Condiţiile de eligibilitate
conform actului constitutiv al
societăţii comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi– INCERTRANS” S.A.,
dispoziţiilor Legii nr. 31/1990
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii
nr. 297/2004 privind piaţa de
capital, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru
candidaţii la funcţia de administrator, membru în consiliul
de administraţie al societăţii
comerciale „Institutul de
Cercetări în Transporturi–
INCERTRANS” S.A. 2. Lista
documentelor necesare la
depunerea candidaturii pentru
funcţia de administrator,
membru în consiliul de administraţie al societăţii comerciale „Institutul de Cercetări
în Transporturi– INCERTRANS” S.A. 3. Lista cuprinzând informaţii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională
ale persoanelor propuse

pentru funcţia de administrator, aceasta putând fi
completată de acţionari, cu
respectarea condiţiilor de eligibilitate şi depunerii documentelor necesare la depunerea
candidaturii. Propunerile
privind candidaturile pentru
funcţia de administrator,
membru în consiliul de administraţie al societăţii comerciale „Institutul de Cercetări
în Transporturi– INCERTRANS” S.A., împreună cu
documentele necesare, pot fi
depuse sub sancţiunea decaderii la registratura societăţii
comerciale „Institutul de
Cercetări în Transporturi–
INCERTRANS” S.A., din
municipiul Bucureşti, Calea
Griviţei, nr. 391-393, sector 1,
în termen de cel mult 15 zile
de la data publicării convocatorului; 4. Documentele referitoare la problemele înscrise pe
ordinea de zi. Consiliul de
Administratie al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A.
Preşedinte Miron Zapciu.

LICITAȚII
l SC Mis Prod Com S.R.L.,
prin lichidator judiciar CII
Petcu Viorica, scoate la
vânzare prin licitaţie publică
în data de 19.04.2017, ora
15,00 la sediul lichidatorului
din Ploieşti, str. Splaiului nr.
26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud.
Prahova - autoturism Skoda
Octavia an fabricatie 2003. In
caz de neadjudecare in data
de 19.04.2017, se vor organiza
licitaţii si in datele de
26.04.2017, 03.05.2017 si
10.05.2017 ora 15,00. Taxa de
participare la licitaţie este de
100 RON plus TVA, garanţia
de participare este de 10%
din valoarea pretului oferit
plus TVA. Achitarea lor se
poate face cu ordin de plată
în contul de lichidare al SC
Mis Prod Com S.R.L. nr.
RO22BTRL03001202D38907
XX deschis la Banca Transilvania, Sucursala Ploieşti sau
în numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se face în
baza prevederilor Legii nr.
85/2006. Inscrierea la licitaţie
se va face cu cel putin o zi
inainte de data licitatiei.
Bunurile se vor vinde libere
de sarcini conform art. 53 din
Legea 85/2006. Alte relaţii
privind activele scoase la
vânzare puteţi obţine la nr. de
tel. 0244-513366 sau 0244597751.

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. S.C.
ANTARES FORTIS S.R.L., cu ultimul sediu cunoscut în municipiul
Călărași, strada Panduri, nr. 15, bloc G9, sc. 1, et. 3, ap. 11,
județul Călărași, având cod unic de identiﬁcare ﬁscală 27937054,
înmatriculată la O.R.C. sub nr. J51/18/2011, reprezentată prin
domnul DOBRE GEORGEL PETRUȚ în calitate de administrator,
domiciliat în municipiul Călărași, strada Prelungirea București, nr.
13, bl. D5, sc. 2, et. 1, ap. 5, județul Călărași, debitoare în dosarul
nr. 336/116/2017, în contradictoriu cu creditoarea Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Călărași, județul Călărași, având
ca obiect procedura insolvenței - societăți cu răspundere limitată,
este chemată la Tribunalul Călărași, camera Sala 2, Complet c30,
în data de 05 aprilie 2017, ora 10:30.

l Primăria oraşului Cernavoda organizează în data de 10
aprilie 2017, ora 10:00, în sala
de şedințe a Consiliului local,
licitație publică deschisă în
vederea închirierii următoarelor spații comerciale şi
prestări servicii: 1. Spațiul nr. 3
situat în piața Trust, str. 9 Mai,
Cernavoda, în suprafață de
105,97 mp, cu destinația
Alimentație publică-comerț
( C o n f o r m H C L n r.
21/15.01.2017). Prețul de
pornire este de 2,20 lei/mp/lună
( c o n f o r m H C L n r.
293/27.12.2016); 2. Spațiul nr. 4
- parter situat în Piața Unirii,
str. Unirii, Cernavoda, în
suprafață de 11,80 mp, cu
destinația Depozit (Conform
HCL nr. 21/15.01.2017). Prețul
de pornire este de 2,93 lei/mp/
lună (conform HCL nr.
293/27.12.2016); 3. Spațiul nr. 6
- parter situat în Piața Unirii,
str. Unirii, Cernavoda, în
suprafață de 18,40 mp, cu
destinația Comercializare
produse lactate (Conform
HCL nr. 21/15.01.2017). Prețul
de pornire este de 2,20 lei/mp/
lună (conform HCL nr.
293/27.12.2016); 4. Spațiul nr. 5
- etaj situat în Piața Unirii, str.
Unirii, Cernavoda, în suprafață de 24,90 mp, cu destinația
Prestări servicii (Conform
HCL nr. 21/15.01.2017). Prețul
de pornire este de 2,20 lei/mp/
lună (conform HCL nr.
293/27.12.2016); Caietul de
sarcini poate fi ridicat de la
Primăria oraşului Cernavoda,
Serviciul Administrație
Publică, Fond Locativ, Comunicare şi Arhivă, contra sumei
de 20 lei, începând cu data de
20 martie 2017. Ofertele pot fi
depuse până pe data de 7
aprilie 2017, ora:15:00, la
Centrul de Informare Cetățeni,
str. Dacia nr. 3, Cernavoda.
Relații suplimentare la tel.
0241 487127, persoană de
contact Niță Elena.
l Debitorul SC Tamina 2003
SRL cu sediul social în Dr. Tr.
Severin, str. Gh. Ionescu
Şişeşti, nr. 45, bl. IA3, sc. 3, ap.
12, jud. Mehedinţi,
J25/92/2003, CIF:15251701,
aflată în procedură de falim e n t î n d o s a r n r.
6068/101/2011 pe rolul Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL, cu sediul
profesional ales în localitatea
Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului
nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate
la vânzare: - Bunul imobil proprietate imobiliară de tip
mixt rezidenţial – productiv –
teren şi casa - aflată în localitatea Dr. Tr. Severin str. Walter
Mărăcineanu, nr. 81, jud.
Mehedinţi, teren in suprafata
de 1191 mp, casa cu regim de
inaltime P+M cu Aria
construta de 279.50 mp, Arie
desfasurata de 302.95 mp si
Aria Utila de 224.98 mp, CF
52544, CF vechi 15936, nr.
cadastral 7476, la preţul de
49530,00 euro fara T.V.A.
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(58.940,70 euro TVA inclus).
Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi,
la data de 30.03.2017 orele
12:oo. Participarea la licitaţie
este condiţionată de consemnarea la banca, până la data
începerii licitaţiei, a unei
cauţiuni de 10% din preţul de
pornire a licitaţiei si achizitionarea caietului de sarcini.
Relaţii la telefon 0742592183
sau 0252354399.
l Debitorul SC PSV Industries SA societate in faliment,
prin lichidator judiciar DINU,
URSE ŞI ASOCIAŢII SPRL,
scoate la vânzare: 1.Autoturism Daewoo Cielo, an fabricaţie 2007, preţ pornire licitaţie
-3.127,00 Lei exclusiv TVA;
2.Autoturism Daewoo Cielo,
an fabricaţie 2007, preţ pornire
licitaţie -2.680,00 Lei exclusiv
TVA; 3.Autoturism Daewoo
Cielo, an fabricaţie 2007, preţ
pornire licitaţie -2.680,00 Lei
exclusiv TVA; 4.Autoturism
Daewoo Cielo, an fabricaţie
2007, preţ pornire licitaţie
-2680,00 Lei exclusiv TVA; 5.
Autoturism Daewoo Cielo, an
fabricaţie 2007, preţ pornire
licitaţie -2.903,50 Lei exclusiv
TVA; 6.Autoturism Daewoo
Cielo, an fabricaţie 2007, preţ
pornire licitaţie -2.680,00 Lei
exclusiv TVA; 7.Autoutilitară
Dacia Double Cab. 1.9D, an
fabricaţie 2005, preţ pornire
licitaţie -1.563,50 Lei exclusiv
TVA; 8.Mijloace fixe, obiecte de
inventar şi stoc de marfă, aparţinând SC PSV Industries SA
în valoare de 92.036,70 Lei
exclusiv TVA. -Preţul de
pornire al licitaţilor pentru
autovehicule, mijloace fixe,
obiecte de inventar şi stoc de
marfă, aparţinand SC PSV
Industries SA reprezintă 50%
din valoarea de piaţă inclusiv
TVA, arătată în Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun în
parte, iar listele cu aceste
bunuri pot fi obţinute de la
lichidatorul judiciar cu un
telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la
licitaţie este condiţionată de:
-consemnarea în contul nr.
RO69BFER140000006862
RO01 deschis la Banca Comecială Feroviară SA până la
orele 14.00 am din preziua
stabilită licitaţiei, a garanţiei de
10% din preţul de pornire a
licitaţiei; -achiziţionarea până
la aceeaşi dată a Regulamentului de licitaţie pentru bunurile din patrimoniul debitoarei,
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru autovehicule,
mijloace fixe, obiecte de
inventar şi stoc de marfa prima
şedinţă de licitaţie a fost fixată
în data de 29.03.2017, ora
10.00, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată,
următoarele şedinţe de licitaţii
vor fi în data de 05.04.2017;
12.04.2017; 19.04.2017;
26.04.2017, ora 10.00. Toate
şedinţele de licitaţii se vor
desfăşura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun.
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Ploieşti, Str. Elena Doamna,
Nr. 44A, Judeţ Prahova.
Pentru relaţii suplimentare
sunaţi la telefon: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relaţii suplimentare şi
vizionare apelaţi tel.:
0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan.
l Debitorul SC Marinos
Construct SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Şi Asociaţii
SPRL, scoate la vânzare: 1.
Teren constituit din trei loturi
situate în Mun. Ploieşti, Judeţ
P r a h o v a - S t r. M a r e ş a l
Averescu, nr. 10-494mp.;-Str.
Plaieşilor, nr.59-398mp.; -Str.
Fuiorului nr.10-199mp. Preţul
de pornire licitaţie este de
58.890,00 Euro exclusiv TVA.
2.Teren situat în intravilanul
comunei Blejoi, sat Ploieştiori,
Tarlaua 19, judeţul Prahova,
având suprafaţă de 1.000mp.
Preţul de pornire al licitaţiei
este de 28.000,00 Euro exclusiv
TVA. 3.Teren situat în intravilanul comunei Blejoi, Parcela
Cc 104/12, Cc 104/13, Tarlaua
16, judeţul Prahova, având
suprafaţă de 1.835mp. Preţul
de pornire al licitaţiei este de
64.225,00 Euro exclusiv TVA.
4.Teren situat în intravilanul
Mun. Ploiesti, Str. A.T.
Laurian, Jud. Prahova, în
suprafaţă totală din măsurători de 117mp.(suprafaţă din
acte de 130mp.). Preţul de
pornire al licitaţiei este
de 6.435,00 Euro exclusiv TVA.
Preţul caietului de sarcini
pentru imobilele af late în
proprietatea SC Marinos
Construct SRL este de 1.000,00
lei exclusiv TVA. 5.Autoturism
Fiat Fiorino -1.244,10 Lei
exclusiv TVA. Pentru imobilul
de la poziţia nr. 1(unu) preţul
de pornire al licitaţiei reprezintă 30% din valoarea de
piaţă exclusiv TVA din
Raportul de evaluare; Pentru
imobilul de la poziţia nr. 2(doi)
preţul de pornire al licitaţiei
reprezintă 35% din valoarea de
piaţă exclusiv TVA din
Raportul de evaluare; Pentru
imobilul de la poziţia nr. 3(trei)
preţul de pornire al licitaţiei
reprezintă 70% din valoarea de
piaţă exclusiv TVA din
Raportul de evaluare. Pentru
imobilul de la poziţia nr.
4(patru) preţul de pornire al
licitaţiei reprezintă 50% din
valoarea de piaţă exclusiv TVA
din Raportul de evaluare.
Participarea la licitaţie este
condiţionată de: -consemnarea
î n c o n t u l n r. R O 9 1 F N NB005102300947RO02
deschis la Credit Europe
Bank, Sucursala Ploieşti, până
la orele 14.00 am din preziua
stabilită licitaţiei, a garanţiei de
10% din preţul de pornire a
licitaţiei; -achiziţionarea până
la aceeaşi dată a Caietelor de
sarcini şi a Regulamentelor de
licitaţie pentru proprietăţile
imobiliare şi pentru autoturism, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru proprietăţile
imobiliare şi pentru autoturism

prima şedinţă de licitaţie a fost
stabilită în data de 30.03.2017
ora 11.00 iar dacă bunurile nu
se adjudecă la această dată,
următoarele şedinte de licitaţii
vor fi în data de 13.04.2017;
27.04.2017; 11.05.2017;
25.05.2017; 08.06.2017 ora
11.00. Toate şedinţele de licitaţii se vor desfăşura la sediul
ales al lichidatorului judiciar
din Mun. Ploieşti, Str. Elena
Doamna, Nr. 44A, Judeţ
Prahova.Pentru relaţii suplimentare sunaţi la telefon:
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relaţii
suplimentare şi vizionare
apelaţi tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan. Anunţul
poate fi vizualizat şi pe site
www.dinu-urse.ro.
l Anunț licitație concesionare
teren. 1.Informaţii generale
privind concedentul, în special
denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact:
uatcfeldru, Principală, nr.186,
Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud, telefon 0263.374.339, fax
0263.374.301, email primariafeldru@yahoo.com; 2.Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: imobilului teren în suprafaţă de 703 mp, situat în
localitatea Feldru, comuna
Feldru, nr.188, judeţul Bistriţa-Năsăud identificat prin
Carte funciară nr. 27407 a loc.
Feldru, având număr topo.
1187/1/1 proprietatea privată a
Comunei Feldru, cu destinaţia
dispensar veterinar/ birouri,
utilizat în scopul desfăşurării
de activităţi medicale specifice;
3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire care conţine
şi caietul de sarcini există pe
suport de hârtie la primăria
comunei
Feldru;
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire: Documentaţia de
atribuire, care conţine şi caietul
de sarcini se poate procura de
la secretariatul primăriei
comunei Feldru, nr.186, judeţul
Bistriţa-Năsăud;
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din
cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariatul primăriei
Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud, nr.186; 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 54/2006: Documentaţia de atribuire care
conţine şi caietul de sarcini se
poate procura în urma achitării unei sume de 120 lei, la
casieria primăriei Feldru,
nr.186, judeţul Bistriţa-Năsăud; 3.4.Data limită pentru
solicitarea clarificărilor:

31.03.2017. Se va răspunde în
termen de 2 zile lucrătoare la
orice solicitare de clarificări;
4.Informaţii privind ofertele:
În documentaţia de atribuire,
care include şi caietul de
sarcini este redat explicit
modul cum trebuie formulată
oferta; 4.1.Data limită de
depunere a ofertelor:
06.04.2017. Oferta se va
depune până la orele 16.00;
4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: primăriei
comunei Feldru, nr.186, judeţul
Bistriţa-Năsăud; 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original; 5.Data şi locul la
care se va desfăşura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 07.04.2017, în sala de
şedinţe a primăriei comunei
Feldru, de la ora 10.00; 6.
Denumirea, adresa, numărul
de telefon, telefax şi/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Judecătoria
Năsăud, str.Vasile Naşcu, nr.49,
tel. 0263.361.058, tel/fax:
0263.361.059, e-mail: judecatoria-nasaud@just.ro; 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării:
17.03.2017. Semnătura reprezentantului legal/ ştampila:
Ţiolan Grigore, Primar.

PIERDERI
l Pierdut legitimatie acces
Senat pe numele-Coman
Diana Brindusa. Declar nula.
l Pierdut Registru Unic de
Control aparţinând SC Ferdinand Motors SRL, având
datele de identificare:
RO34604613,
J40/6728/04.06.2015, str.Ferdinand, nr.113A. Îl declarăm nul.
l Destine Broker anunţă pierderea chitanţelor cu nr.23926012392610 şi 2505631-2505640. Se
declară nule.
l Estia Design SRL, sediul
social în Bucureşti, Şoseaua
Berceni, nr.96, bl.A, et.12,
ap.A12.03, sector 4, CUI:
22627524, J40/7783/2009,
declară pierdut şi nul Certificatul Constatator de la punctul
de lucru din Bucureşti, b-dul
Libertăţii, nr.4, bl.117, sc.1, et.1,
ap.1, sector 4.
l P.F.A. Stan Florian declar
pierdut numărul de ordine
taximetru MB 0254065351
aparat SELIROM ER-04F
seria 715.
l Declar pierdute (nule)
atestat marfă cu numărul
208857000 şi atestat A.D.R. cu
numărul 90705 eliberate de
A.R.R. pe numele Bălănică
Adrian -Marian.
l Pierdut în 28.02.2017, în
Gara de Nord, rucsac cu acte.
Promit recompensă
0762.60.64.34.

