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l Angajăm şoferi tir, Dane-
marca- Norvegia. Persoană 
contact: Puiu Silviu. Telefon: 
0045/25351103, 0040/743160861. 
E-mail: vmafdeling@intercar-
go-scandinavia.dk.

l Angajez lăcătuş confectii 
metalice zona Militari, Bucureşti. 
0745.989.709.

l Angajez ucenic atelier prelu-
crări mecanice, zona Militari, 
Bucureşti. 0745.989.709.

l Angajez frezor prelucrări 
mecanice zona Militari, Bucu-
reşti. 0745.989.709.

l Firma S.C Morina Pan S.R.L, 
cu sediul  in Caransebes, 
Caras-Severin str. Racovitei nr. 2 
angajeaza brutar cu 2 ani experi-
enta, cunoscator de limba sarba. 
Informatii suplimentare la 
0773.330.269.

l Angajam frezor, experienta 
minim 5 ani, zona Militari, 
Bucuresti. Tel. 0745.989.709.

l Angajam lacatus mecanic, 
experienta minim 5 ani, zona 
Mi l i tar i ,  Bucures t i .  Te l . 
0745.989.709.

l Şcoala Gimnazială Ghilad, cu 
sediul în localitatea Ghilad, str.
Principală, nr.738, judeţul Timiş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: contabil, normă de 
0 . 2 5 ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 12.04.2017, ora 09.00; 
-proba interviu în data de 
12.04.2017, ora 10.00; -proba 
practică în data de 12.04.2017, 
ora 10.30. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii (obligatoriu): 
studii economice; -vechime (obli-
gatoriu): 15 ani; -să aibă experi-
enţă în contabilitate; -să fie 
dispusă la program flexibil; -să 
fie o persoană sociabilă. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Şcoala Gimnazială Ghilad. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Şcoala Gimnazială Ghilad, 
persoană de contact: Pavel 
Ildiko, telefon: 0745.680.056, 
e-mail: ildiko.pavel.ip@gmail.
com

l Comuna Beclean, cu sediul în 
localitatea Beclean, str.Princi-
pală, nr.196, judeţul Braşov, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de şofer, gradul I, număr 
pos tur i :  1 ,  conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 12.04.2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
18.04.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
generale/medii; -vechime în 
muncă: minim 7 ani; -să posede 
permis de conducere categoria B, 
C cu vechime minim 7 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei 
Beclean. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei 
Beclean, persoană de contact: 
Marinescu Elena, telefon: 
0268.518.668.            

l Primăria  Comunei  N.
Bălcescu, cu sediul în comuna 
N.Bălcescu, str.Eroilor, nr.380, 
judeţul Bacău, organizează 
concurs pentru ocuparea unei 
funcţii publice de execuţie 
-temporar vacantă- consilier I 

asistent din cadrul Biroului 
Cadastru şi Agricultură din 
cadrul aparatului de specialitate 
al acestei autorităţi. Condiţii 
specifice de participare la 
concurs: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -minim un an vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice; 
-cunoştinţe avansate de operare 
pe calculator. Concursul se orga-
nizează la sediul Primăriei 
N.Bălcescu în ziua de 03 aprilie 
2017, ora 10.00 -proba scrisă, şi 
05 aprilie 2017, ora 10.00 -inter-
viul, iar dosarele complete de 
participare la concurs întocmite 
conform art.49 din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008, cu 
modificările ulterioare, se depun 
la sediul Primăriei N.Bălcescu în 
termen de 8 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a. Condiţiile de participare, 
bibliografia şi documentele 
pentru întocmirea dosarului de 
înscriere la concurs sunt afişate 
la sediul Primăriei N.Bălcescu. 
Informaţii suplimentare la 
telefon nr.0234.214.071.   

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Ilfov organi-
z e a z ă ,  î n  t e m e i u l  H G 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea unui post 
vacant pe perioadă nedetermi-
nată de timp, corespunzător 
funcţiilor contractuale de 
execuţie din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Ilfov, după cum urmează: 
-1 post de consilier gr.IA din 
cadrul Serviciului Economic 
-Compartimentul Achiziţii şi 
Administrativ, repartizat de la 
bugetul de stat, prevăzut cu 
studii superioare de lungă durată 
cu diplomă de licenţă, cu 
contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată de timp. 
Consilier gr.IA. Cerinţele speci-
fice pentru ocuparea postului: 
1.studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul economic; 
2.vechime în specialitate: minim 
6 ani şi 6 luni; 3.bune abilităţi de 
comunicare şi de lucru în echipă; 
4.cunoştinţe operare calculator; 
5.curs expert achiziţii publice 
absolvit, conform reglementă-
rilor legale în vigoare. Data-li-
mită de depunere a dosarelor de 
concurs este 07.04.2017, inclusiv, 
ora 16.00, la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Ilfov. Concursul se va 
desfăşura la sediul OCPI Ilfov, 
Şos.Kiseleff, nr.34, sector 1: 
-proba scrisă:  în data de 
18.04.2017, ora 09.00; -interviul: 
în data de 20.04.2017, de la ora 
09.00. Date de contact: telefon: 
021.224.60.85, interior: 126; 
e-mail: if@ancpi.ro. Temei legal: 
a r t . 7 ,  a l i n . ( 4 )  d i n  H G 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.

l Primăria Comunei Slobozia 
Mândra, județul Teleorman 
o r g a n i z e a z ă  î n  d a t a  d e  
12.04.2017 ora 10.00 (proba 
scrisă) si 13.04.2017 ora 10.00 
(interviul)  la sediul primăriei, 

concurs în vederea ocupării  
funcției contractuale de execuție  
de inspector, grad profesional 
debutant – tehnician cadastru, 
din cadrul compartimentului 
agricol: Condiții de participare: 
Condițiile prevazute de art. 3 la 
HGR nr.286/2011; Studii superi-
oare cu diploma de licență; 
Cunoştiințe operare PC cu certi-
ficate de absolvire. Dosarele de 
înscriere se pot depune la  sediul 
Primăriei Comunei  Slobozia 
Mândra, până la data de 
03.04.2017, ora 16.00. Relații 
suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei Comunei 
Slobozia Mândra sau la numarul 
de telefon 0247 359 046.  

l Primăria comunei Drănic, cu 
sediul în Comuna Drănic, 
județul Dolj,  organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a postului 
contractual vacant de: Şofer 
maşina şcolii, în cadrul apara-
tului de specialitate al prima-
r u l u i  c o m u n e i  D r ă n i c , 
Compartimentul Administrativ. 
Concursul va avea loc la sediul 
unităţii Primaria comunei 
Drănic şi va avea două probe: 
proba  scr i să  în  data  de 
12.04.2017, ora 10.00, interviu în 
data de 14.04.2017, ora 14.00. 
Condiţiile de participare sunt 
cele prevăzute la condiții gene-
rale, conform art.3 al Regula-
mentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286 din 
23 martie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: HG 
nr.1027/ 2014: Condiţiile speci-
fice necesare în vederea partici-
pării la concurs şi a ocupării 
funcției contractuale sunt: studii: 
şcoala profesională; vechime în 
meseria de şofer: minim 8 ani, 
categoria D, Atestat transport 
persoane. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs până la 04.04.2017, ora 
16.00, la sediul Primăriei 
Comunei Drănic. Relaţii supli-
mentare, bibliografia şi tematica 
se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Drănic sau la telefon: 
0251.351.070.

l Consiliul Local Ploiesti, în 
calitate de autoritate publică 
tutelară a S.C. Hale şi Pieţe S.A., 
prin Comisia de selecţie asistata 
de expertul independent S.C. 
Pluri Consultants Romania SRL 
anunta declansarea procedurii 
de recrutare si selectie a candida-
ţilor pentru postul de Director 
General al S.C. Hale şi Pieţe 
S.A., procedura ce va fi derulata 
în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de Urgenţă a Guver-
nului nr. 109/2011, privind 
guvernanţa corporativă a între-
prinderilor publice cu completa-
rile si modificarile ulterioare 
aduse de Legea 111/2016 si HG 
722/2016. Condiţiile şi criteriile 
de participare precum si etapele 
procesului de selectie se găsesc 
pe pagina web a S.C. Hale Si 
Piete S.A.: www.halesipieteplo-
iesti.ro. Depunerea dosarelor se 
face la registratura S.C. Hale Si 
Piete S.A. din Ploiesti, Str. 
Grivitei, nr. 15 în plic închis şi 
sigilat si pe adresa de e-mail: 
office@pluri.ro până la data de 
20.04.2017. Plicul va avea menţi-

onat ”Candidatură pentru postul 
de Director General al S.C. Hale 
Si Piete S.A./ Nume şi Prenume 
candidat/ A nu se deschide până 
la data stabilită pentru evaluarea 
conformităţii administrative a 
dosarelor şi a eligibilităţii candi-
daţilor”. Mesajele pe e-mail vor 
avea titlul: „Candidatura DG 
HP__Nume__Prenume__”.

l Ministerul pentru Relaţia cu 
Parlamentul,  organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a două 
funcţii publice de execuţie 
vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul 
Direcției economice şi resurse 
umane. Concursul se organi-
zează după următorul calendar: 
-proba scrisă -24 aprilie 2017, ora 
10.00; -interviul –27 aprilie 2017, 
ora 10.00. Documentele necesare 
pentru înscrierea la concurs, 
condiţiile generale, specifice şi 
bibliografia sunt afişate la sediul 
Ministerului pentru Relaţia cu 
Parlamentul din Bucureşti, Piața 
Victoriei nr. 1, sector 1 şi pe 
site-ul ministerului, la adresa 
www.mrp.gov.ro. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 
20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III–a, la 
Compartimentul resurse umane. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine şi la nr. de telefon 
021.314.34.00, int. 1479.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Mehedinţi scoate 
la concurs, în data de 12.04 2017, 
două posturi vacante contrac-
tuale: -1 consilier cadastru debu-
tant; -1 asistent registrator 
principal debutant. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art. 3 
din Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare. Detalii 
privind condiţiile specifice şi 
bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând pagina 
oficială (www.ocpimh.ro şi www.
ancpi.ro). Relații suplimentare se 
obțin la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Mehedinţi din Drobeta 
Turnu Severin, str. Serpentina 
Roşiori nr. 1A, Compartimentul 
Juridic, Resurse Umane, Secre-
tar ia t  ş i  Pet i ţ i i ,  t e le fon 
0252/316874.

l Primăria comunei Victoria, 
judeţul Iaşi, organizează concurs 
pentru ocuparea a două posturi, 
cu contract individual de muncă 
pe perioadă determinată, din 
cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Victoria, 
judeţul Iasi. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucratoare de la 
data afişării anunţului în Moni-
torul 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 prin-
cipiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 

promovare în 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 11 aprilie 
2017, ora 9.00, proba scrisă, iar 
interviul se sustine într-un 
termen de maximum 4 zile lucra-
toare de la data sustinerii probei 
scris. Pentru ocuparea celor două 
posturi vacante de referent din 
cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Victoria, 
jud.Iaşi, se stabilesc următoarele 
condiţii generale şi specifice: a.
condi ţ i i  generale  pentru 
ocuparea posturilor de referent 
cu contract individual de muncă 
pe perioadă determinată - 
Compartimentul implementare 
proiecte: - candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevă-
zute 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 funcţiilor contrac-
tuale si a criteriilor de promovare 
in grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri public. 
b.condiţii specifice pentru 
ocuparea posturilor de referent - 
Compartimentul implementare 
proiecte: - studii medii cu 
diplomă de bacalaureat; - 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitarii funcției: nu 
este cazul. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei comunei 
Vic tor ia ,  d -na  Ră i l eanu 
Domnica, secretara comisiei, 
telefon - fax 0232/295120.

l Aeroclubul României  cu 
sediul în Bucureşti, bd. Lascar 
Catargiu nr. 54 sector 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unor posturi vacante în data  de 
20.04.2017, ora 10.00  proba 
scrisă, respectiv în data de 
26.04.2017, ora 10.00 interviu. 
Dosarele  se depun la  sediul 
Aeroclubului României  până la 
data 04.04.2017, ora 12.00. 
Relaţii suplimentare se obţin  la 
telefon 0372.705.952 –persoana 
de contact  Călin Cristiana. 
Candidaţii trebuie  să îndepli-
nescă condiţiile specifice pentru 
postul scos la concurs astfel: 
•Pilot instructor- AT Arad  +AT 
Piteşti –2 posturi: -studii medii; 
-licenţă de personal navigant 
+calificare de instructor. •Pilot 
comandant- AT Bucureşti– 1 
post: -studii medii; -licenţă de 
personal navigant. •Inginer 
debutant  –Compartiment 
Infrastructură  1 post: -Studii 
superioare tehnice–Facultatea de 
construcţii şi instalaţii. •Şef 
sector tehnic -AT Deva –1 post: 
-studii medii; -deţine licenţă  de 
personal tehnic aeronautic în 
termen de valabilitate în ultimii 
2 ani. •Mecanic aviaţie clasa I 
-AT Bucureşti +AT Braşov +AT 
Baia Mare +AT Iasi –4 posturi: 
-studii medii  sau şcoală profesi-
onală;  -deţine licenţă  de 
personal tehnic aeronautic în 
termen de valabilitate sau are 
pregătirea de specialitate  cores-
punzătoare  funcţiei şi min 6 ani 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuție vacante de auditor, clasa I, grad 
profesional superior - Compartimentul 
Audit public intern din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului orașului 
Comănești, judeţul Bacău. Concursul se 
organizează la sediul Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, în data de 24 
aprilie 2017, ora 10.00, proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, partea a III - 
a, la sediul Agenției Naționale a Func-
ționarilor Publici. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art. 
49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. nr. 1173/2008. Con-
diţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publ ici  www.anfp.gov.ro .  Relaţ i i  
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante de consilier 
juridic, clasa I, grad profesional superior - 
Serviciul Dezvoltare şi Reglementare din 
cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţi-
onarilor Publici. Concursul se orga-
nizează la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în data de 3 aprilie 
2017, la ora 9.00 proba suplimentară a 
cunoştinţelor de limbă străină și de 
operare pe calculator, la ora 11.00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune în termen de 8 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, partea 
a III - a, la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, 
modificată şi completată de H.G. 1173/ 
2008. Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici,  www.anfp.gov.ro.  Relaţi i  
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante de consilier juridic, 
clasa I, grad profesional debutant şi 
consilier juridic, clasa I, grad profesional 
asistent - Serviciul Dezvoltare şi 
Reglementare din cadrul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
Concursul se organizează la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, în data de 21 aprilie 2017, la ora 
9.00 proba suplimentară de operare       
pe calculator, la ora 10.00 proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, partea a     
III - a, la sediul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici şi trebuie să conţină în 
mod obligatoriu, documentele prevăzute 
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modifi-  
cată şi completată de H.G. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. 
de telefon: 0374.112.726.
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de experienţa în activitatea 
tehnică aeronautică. •Muncitor 
Tr. I –AT Bucureşti  –2 posturi: 
-studii generale; -vechime în 
muncă 6,5 ani. •Dispecer opera-
ţiuni sol debutant- AT Bucu-
reşti– 1 post: -studii medii; 
-deţine licenţă  de personal 
operativ aeronautic în termen de 
valabilitate, fără experienţă 
practică aeronautică. Calendarul  
de  desfăşurare a concursului: 
-22.03.– 04.04.2017 -depunere 
dosare înscriere concurs (ora 
12,00); -06.04.2017 - selecţie 
dosare  şi afisare rezultat; 
-07.04.2017 - depunere contes-
taţii selecţie dosare; -10.04.2017 
- soluţionare contestaţii selecţie 
dosare şi afişare; -20.04.2017 
-proba scrisă –ora 10.00; 
-21.04.2017 - afişare rezultate 
proba scrisă;  -24.04.2017 - depu-
nere contestaţii proba scrisă;  
-25.04.2017 - soluţionare contes-
taţii probă scrisă şi afişare; 
-26.04.2017 - interviu începând 
cu ora 10,00; -27.04.2017 - afişare 
rezultate interviu;  -28.04.2017 
-depunere contestaţii interviu; 
-02.05.2017 - soluţionare contes-
taţii interviu şi afişare rezultate 
finale. Informaţii privind 
înscrierea la concurs şi depu-
nerea dosarelor: •Candidaţii 
trebuie să îndeplinescă condiţiile 
minime de vechime în speciali-
tate  necesare exercitării funcţiei. 
•În termen de 10 zile de la publi-
carea anunţului, respectiv până 
în data de 04.04.2017 ora 12.00, 
candidaţii depun dosarul de 
concurs care va conţine obliga-
toriu: a) Formularul de înscriere 
(se pune la dispoziţie de către 
Serviciul Resurse Umane al 
Aeroclubului României); b) 
Copia actului de identitate; c) 
Copia diplomei de studii şi a 
altor acte care atestă efectuarea 
specializării; d) Copii licenţe care 
atestă specializarea pentru 
postul solicitat (pentru preso-
nalul navigant, tehnic şi operaţi-
o n a l ) ;  e )  C o p i e  c a r n e t 
zbor–  pentru personalul navi-
gant;  f) Copia carnetului de 
muncă  şi/ sau adeverinţă care  
să ateste vechimea în muncă  şi 
după caz, vechimea în speciali-
tate necesare ocupării funcţiei; g) 
Curriculum Vitae; h) Cazierul 
judiciar; i) Adeverinţă care să 
ateste starea de sănătate cores-
punzătoare, eliberată de medicul 
de familie sau  de către unităţi 
sanitare abilitate şi  care să 
conţină în clar, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia 
–în format standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii Publice. 
•Actele prevăzute la  pct 2 lit. b) 
-f)  vor fi  prezentate şi în 
original, în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vand apartament renovat, 4 
camere, in Bucuresti, central, 
zona Intercontinental, pret nego-
ciabil. Telefon 0244513935.

CITAȚII  
l Se citează pârâtul Ungureanu 
Cornel la Judecătoria Piatra 
Neamț, în dosar nr. 6843/279/2016 
pentru termenul din 5 aprilie 
2017, Secția Civilă, ora 8.30.

l Numiţii Cimpoia Vasile domi-
ciliat în comuna Casin, judeţul 
Bacău, Cimpoia Elena domici-
liată în oraş Oneşti, str. Libertăţii, 
nr. 29, sc A, apt. 8, judeţul 
Bacău, Calistru George Valentin 
domiciliat în comuna Tudor 
Vladimirescu, judeţul Arad, sunt 
citaţi în dosar nr. 1890/222/2009* 
la  termenul  din data de 
05.04.2017, la Judecătoria 
Dorohoi în calitate de pârâţi, 
,,partaj succesoral”, reclamantă 
Aghiorghiesei Rodica.

l SC Bendigo SRL cu ultimul 
sediu social cunoscut in munici-
piul Constanta, Bulevardul 
Mamaia ,  nr.322 ,  judetu l 
Constanta, avand numar de 
ordine in Registrul Comertului 
J13/551/2014, este chemata la 
Judecatoria Constanta, cu sediul 
in municipiul Constanta, Str.
Traian, nr.33, judetul Constanta, 
Sectia Civila,  in data de 
05.04.2017, ora 08:30, completul 
de judecata C30, in calitate de 
parat, in proces cu reclamantul 
SC Sorla SRL, in dosarul civil 
nr.23832/212/2016, avand ca 
obiect ordonanta de plata

l Se citează Aurel Bogdan 
Nicolae , în calitate de pârât, cu 
domiciliul în comuna Bălileşti, 
sat Poeniţa, nr. 50, judeţul Argeş, 
în proces cu Aurel Costinela 
Ionela, în calitate de reclamant, 
în dosarul nr. 2892/205/2016 
,având ca obiect "Divorţ cu 
minori", la Judecătoria Câmpu-
lung, în data de 23.03.2017, ora 
08.30, complet C5-civil, sala 1. 

l Kisauer Michaela, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în mun. 
Cîmpulung, str.Gheorghe Mitu, 
nr.2, jud.Argeş, este chemată la 
Curtea de Apel Iaşi, Sala nr.VI 
„Dimitrie Alexandresco”- Etajul 
II, în dosar nr. 20574/245/2006/
a3*, în ziua de 04.04.2017, 
Completul Civil-Recurs_01, ora 
09:00, în calitate de Intimat, în 
proces cu Arnăutu Eugenia, 
Colbu Rodica, Vlădescu Geor-
geta, Vlădescu Vasile Dan în 
calitate de Recurenţi, având ca 
obiect partaj judiciar îndreptare 
eroare materială. În caz de 
neprezentare a părţilor, judecata 
se va face în lipsă, dacă se soli-
cită în scris acest lucru de către 
una din părţi.

DIVERSE
l S.C. Fredy Eurobusiness 
SRL,cu sediul in Bucuresti, 
sector 5, Bd.Pieptanari, nr.97, 
inregistrata la O.R.C.T.B. cu 
numarul J40/15332/2016 cu 
C.U.I. nr.36762580 informeaza 
pe cei interesati ca s-a depus 
solicitarea pentru emiterea auto-
rizatiei de mediu pentru activi-
tatea spalatorie auto (Cod 
CAEN 4520- Intretinerea si 
repararea autovehiculelor) si 
spalatorie covoare (cod CAEN 
-9601 Spalarea si curatarea 
(uscata) articolelor textile si a 
produselor din blana) esfasurata 
in str.Bucuresti, sector 5, Bd.
Pieptanari, nr.97. Informatii se 
pot solicita la sediul Agentiei 
Pentru Protectia Mediului Bucu-
resti din sectorul 6, Aleea Lacul 
Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii 

-in spatele benzinariei Lukoil), 
intre orele 9.00-12.00, de luni 
pana vineri. Propuneri sau 
contestatii se pot depune la 
sediul A.P.M. Bucuresti in 
termen de 10 zile de la data 
publicarii prezentului anunt.

l 1.Autoritatea finanţatoare: 
Primăria Municipiului Giurgiu, 
cu sediul în Giurgiu, bd.Bucu-
reşti, nr.49-51, cod fiscal: 
4852455, tel: 0246.21.16.27, 
0246.21.56.31, 0246.21.35.87, 
0 2 4 6 . 2 1 . 3 5 . 8 8 ,  f a x : 
0246.21.54.05, e-mail: primarie@
primariagiurgiu.ro. Având în 
vedere prevederile art.14, alin.(2) 
din Legea nr.350/2005, privind 
regimul finanţărilor nerambursa-
bile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de 
interes general, Primăria Munici-
piului Giurgiu repetă procedura 
de selecţie privind acordarea 
finanţărilor nerambursabile din 
fondurile bugetului local al 
Municipiului Giurgiu pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general în anul 2017 -Domeniile: 
Sport şi Social. 2.Reglementări 
legale privind acordarea de 
finanţare nerambursabilă: Legea 
nr.350/2005, privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fondurile publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general, Metodologia Generală şi 
Regulamentele aferente domeni-
ilor specifice, aprobate conform 
HCL nr.459/21.12.2016. 3.Dome-
niile pentru care se acordă finan-
ţări nerambursabile şi suma de 
945.000Lei, aprobată pentru 
anul 2017, conform Bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 
2017 aprobat prin HCLM 
nr.19/2017, este repartizată în 
conformitate cu programul 
anual al finanţărilor nerambur-
sabile: Nr.Crt.; Domeniul; Suma 
2017 (lei): 1; Sport; 800.000. 2; 
Social; 145.000. Total: 945.000. 
4.Durata de implementare a 
proiectelor: anul 2017. 5.Docu-
mentaţiile de referinţă, de solici-
tare a finanţării nerambursabile, 
constând în Metodologia Gene-
rală şi Regulamentele aferente 
domeniilor specifice, aprobate 
conform HCL nr. 459/21.12.2016, 
se pun la dispoziţie pentru 
consultare pe site-ul instituţiei: 
www.primariagiurgiu.ro, secţi-
unea Finanţări nerambursabile 
sau prin intermediul Comisiei 
pentru atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă pe 
baza selecţiei publice de proiecte, 
procedură care permite atribu-
irea unui contract de finanţare 
nerambursabilă din fonduri 
publice -Comisie pentru punerea 
în aplicare a Legii nr.350/2005, 
Giurgiu, bd.Bucureşti, nr.49-51. 
6.Aplicanţii vor depune cererile 
de finanţare conforme cu Regu-
lamentele aferente domeniilor 
specifice şi Metodologia Gene-
rală, la registratura Primăriei 
Municipiului Giurgiu, bd.Bucu-
reşti, nr.49-51, Giurgiu. Terme-
nul-l imită de depunere a 
proiectelor pentru cererile de 
finanţare este 07.04.2017, ora 
16.00. Vor fi analizate numai 
proiectele depuse în termenul 
stabilit prin anunţul de partici-
pare şi întocmite în conformitate 
cu documentaţia pentru elabo-

rarea şi prezentarea proiectului 
prevăzută în Regulamentele 
aferente domeniilor specifice şi 
Metodologia Generală şi care îşi 
desfaşoară activitatea în munici-
piul Giurgiu. Solicitantul de 
finanţare nerambursabilă trebuie 
să facă dovada capacităţii de 
cofinanţare, în procent de 
minimum 10% din valoarea 
totală a finanţării. 7.Evaluarea şi 
selecţia proiectelor în vederea 
obţinerii finanţării nerambursa-
bile se vor face de către Comisia 
pentru atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă pe 
baza selecţiei publice de proiecte, 
procedură care permite atribu-
irea unui contract de finanţare 
nerambursabilă din fonduri 
publice -Comisie pentru punerea 
în aplicare a Legii nr.350/2005, 
Giurgiu. 8.Toate cererile selecţio-
nate în urma trierii sunt supuse 
evaluării. La acordarea puncta-
jului vor fi considerate ca priori-
tare: Criteriu; Punctaj: Relevanţă 
şi coerenţă- 25. Metodologie- 15. 
Capacitatea de realizare- 15. 
Bugetul proiectului- 20. Partici-
parea părţilor- 10. Durabilitate şi 
sustenabilitate- 15. Total: 100. 
Atenţie! Numai proiectele cu un 
punctaj minim de 60 de puncte 
vor fi propuse pentru finanţare. 
9.Documentaţia de solicitare a 
finanţării este analizată de către 
membrii comisiei de evaluare şi 
se lec ţ ionare  în  per ioada 
10-14.04.2017. Evaluarea şi 
selecţia programelor depuse se 
vor face în ordinea punctajului 
obţinut de către fiecare solicitant, 
în limita bugetului alocat, lista 
finală a beneficiarilor finanţării 
nerambursabile urmând a fi 
aprobată prin hotărâre a Consi-
liului Local al Municipiului 
Giurgiu. 10.Având în vedere 
timpul efectiv rămas pentru 
implementarea proiectelor, auto-
ritatea contractantă reduce 
termenul de depunere a dosa-
relor în baza art.20, alin.(2) din 
Legea 350/2005, privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general .  Anunţul privind 
Programul anual al finanţărilor 
nerambursabile de la bugetul 
local al Municipiului Giurgiu, 
pentru activităţi nonprofit de 
interes general, aferent anului 
2017, a fost publicat în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a VI-a, nr. 16/25.01.2017.

NOTIFICĂRI  
l Administratorul Judiciar al 
SC Zizistefy COM SRL, cu 
sediul în Ploieşti, str. Malu Roşu, 
nr. 126, bl. 10G, ap.16, Prahova, 
J29/1306/1996, CUI 9329121, 
notifică debitoarea, creditorii şi 
ORC Prahova că în dos. nr. 
7468/105/2016, aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova s-a dispus 
deschiderea procedurii generale 
a insolvenţei împotriva SC Zizis-
tefy Com SRL, stabilindu-se 
termen limită de depunere a 
cererilor de admitere a creanţelor 
la data de 28.04.2017; termen 
limită de depunere de către 
creditori a opoziţiilor la 10 zile de 
la primirea notificării şi termenul 
de soluţionare a opoziţiilor la 10 
zile după formularea opoziţiilor; 

termenul limită pentru verfi-
carea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
preliminar este 17.05.2017; 
termenul limită pentru definiti-
varea tabelului creanţelor este 
09.06.2017. Rel. Administrator 
judiciar Carduelis Consulting 
IPURL, Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 
3 3 ,  j u d .  P r a h o v a .  Te l . 
0722.634.777.

l Andrei Ioan IPURL notifica 
deschiderea procedurii generale 
de insolventa fata de debitoarea 
Black Product Impex SRL cu 
sediul în Comuna Plopu, Satul 
Harsa, nr.42, Judetul Prahova, 
dosar nr. 610/105/2017, Tribu-
nalul Prahova. Termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor 28.04.2017; 
termen tabel  prel iminar: 
18.05.2017; termen tabel defi-
nitiv: 12.06.2017; 22.05.2017 data 
sedintei adunarii creditorilor, ora 
si locul urmand a fi stabilite de 
administratorul judiciar provi-
zoriu, care va convoca toti credi-
torii debitoarei.

ADUNĂRI GENERALE  
l Societatea Faberrom SA, prin 
Preşedintele Consiliului de 
Administraţie convoacă, în baza 
legii 31/1990, şedinţa Adunării 
Generale Ordinare a Acţiona-
rilor în data de Miercuri, 
25.04.2017, ora 15,00, la sediul 
SC Faberrom SA din B-dul Iuliu 
Maniu, Nr.7, Sector 6, Bucureşti, 
clădirea Corp N. ORDINEA DE 
ZI a Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor: 1.Prezen-
tarea Raportului de activitate al 
Consiliului de Administraţie pe 
anul 2016, 2.Discutarea şi apro-
barea situaţiilor financiare pe 
anul 2016: -Bilanţul Contabil, 
-Contul de profit şi pierderi, 
-Anexele legale. 3.Prezentarea 
Raportului Comisiei de Cenzori. 
4.Aprobarea descarcării de 
gestiune a Consiliului de Admi-
nistraţie. 5.Discutarea şi apro-
barea Bugetului de venituri şi 
che l tu ie l i  pe  anul  2017- 
Prognoze-. 6.Punerea în discuţie 
privind distribuirea de dividende 
brute aferente anului 2016. 
7.Diverse. În cazul în care la 
data de 25.04.2017, ora 15,00 nu 
se întrunesc condiţiile de cvorum 
necesare, se fixează cea de-a 
doua Adunare Generală Ordi-
nară a Acţionarilor Societăţii 
pentru data de 26.04.2017, ora 
15.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi.

l Consiliul de Administraţie al 
SC Simex SA, cu sediul în 
Şimleu Silvaniei, str.Cehei, 
nr.100, judeţul Sălaj, în confor-
mitate cu prevederile Legii 
nr.31/1990, republicată, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor persoane fizice şi 
juridice, în data de 20.04.2017, 
ora 11.00, la sediul societăţii. În 
cazul în care nu va fi întrunită 
prezenţa cerută  de  lege , 
Adunarea Generală se convoacă 
a  doua oară  în  data  de 
21.04.2017, la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de 
zi. Ordinea de zi AGOA: 1.
Raportul Consiliului de Admi-
nistraţie privind activitatea 

economico-financiară pe anul 
2016. 2.Raportul auditorului 
extern. 3.Aprobarea bilanţului 
contabil pe anul 2016. 4.Apro-
barea contului de profit şi pier-
deri pe anul 2016. 5.Descărcarea 
de gestiune a administratorilor 
pe anul 2016. 6.Aprobarea buge-
tului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2017. 7.Aprobarea progra-
mului de investiţii pe anul 2017. 
8.Aprobarea nivelului de credi-
tare pentru anii 2017-2018. 
9.Aprobarea proiectelor de hotă-
râri referitoare la punctele de pe 
ordinea de zi. 10.Aprobarea datei 
de înregistrare conform prevede-
r i l o r  a r t . 2 3 8  d i n  L e g e a 
nr.297/2004. Data de înregistrare 
propusă de Consiliul de Admi-
nistraţie este 10.05.2017 şi a datei 
de 09.05.2017- ex date. Materia-
lele şi informaţiile privind 
problemele înscrise pe ordinea de 
zi, precum şi formularele de 
procură specială  pot fi procurate 
de la sediul societăţii, începând 
cu data de 20.03.2017. Au 
dreptul să participe la Adunarea 
Generală toţi acţionarii înscrişi 
în Registrul Acţionarilor  la data 
de 03.04.2017. Procurile speciale 
se vor depune la sediul societăţii 
până la data de 18.04.2017. Acţi-
onarii reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social au dreptul în 
termen de 15 zile de la publi-
carea convocatorului în Moni-
torul Oficial al României să 
introducă puncte pe ordinea de 
zi şi să prezinte proiectele de 
hotărâre petru punctele incluse 
sau propuse a fi incluse pe 
ordinea de zi. Acţionarii îşi pot 
exercita aceste drepturi numai în 
scris, documentele fiind trans-
mise prin servicii de curierat. 
Fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze societăţii întrebări 
privind punctele de pe ordinea 
de zi a adunării cel târziu până la 
data de 18.04.2017. Preşedinte 
Consiliul de Administraţie, 
Blaga Dumitru.

l Convocare: Consiliul de 
A d m i n i s t r a ţ i e  a l  S . C . 
”COMNORD” S.A., persoană 
juridică română, având Cod 
Unic de Înregistrare 1590368, 
atribut fiscal RO şi număr de 
Ordine la Registrul Comerţului 
J40/493/1991, cu sediul în Bucu-
reşti, Calea Griviţei nr. 136, 
sector 1, în temeiul prevederilor 
Actului constitutiv al societăţii şi 
prevederilor Legii nr. 31/1990 
republicată, Convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor societăţii pentru data de 
24.04.2017, ora 12.00. Şedinţa 
Adunării Generale Extraordi-
nară a Acţionarilor va avea loc la 
sediul societăţii din Bucureşti, 
Calea Griviţei nr. 136, sector 1. 
La Adunarea Generală Extraor-
dinară sunt invitaţi să participe 
toţi acţionarii aflaţi în evidenţa 
Registrului Acţionarilor şi Regis-
trului de Acţiuni la data de 
14.04.2017. Pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordi-
nare, sunt înscrise următoarele 
probleme: 1. Ratificarea Deciziei 
Consiliului de Administraţie din 
7.03.2017 prin care s-au decis 
următoarele: a) Aprobarea 
prelungirii valabilităţii contrac-
tului de credit până la data de 
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31.12.2018 a contractului de 
credit nr. VICT-2014-542034 din 
data de 05.11.2014, implicit 
aprobarea menţinerii garanţiilor 
acordate/ constituite de Societate 
în legătură cu contractul de 
credit VICT-2014-542034 din 
data de 05.11.2014, încheiat 
între, UniCredit Bank S.A., în 
calitate de creditor, PROCEMA 
–Institut de Cercetare, Proiec-
tare şi Producţie Experimentală 
în domeniul Construcţiilor  şi al 
Materialelor de Construcţii S.A.  
(J40/171/1991, CUI 1556536), în 
calitate de împrumutat, şi Socie-
tate (COMNORD S.A.) în cali-
tate de garant, pe întreaga 
perioadă de valabilitate a acestui 
credit (inclusiv pe perioada 
oricăror prelungiri ale acestuia). 
b) Aprobarea prelungirii valabili-
tăţii contractului de credit 
MIH2-2012-1043182 din data de 
14.12.2012 încheiat cu UniCredit 
Bank S.A. până la data de 
15.09.2019, în cadrul căruia 
Societatea (COMNORD S.A) are 
calitate de împrumutat solidar 
alături de ceilalți împrumutaţi: 
PROCEMA –Institut de Cerce-
tare, Proiectare şi Producţie 
Experimentală în domeniul 
Construcţiilor  şi al Materialelor 
d e  C o n s t r u c ţ i i  S . A . 
(J40/171/1991, CUI 1556536) şi 
GIRUETA S.A. (J23/1589/2004, 
CUI 477558), cu menținerea 
garanțiilor constituite deja de 
Societate pentru garantarea 
facilităților contractate până la 
rambursarea acestora, indiferent 
de prelungirile şi alte modificări 
ulterioare. c) Împuternicirea cu 
drept de semnatură individuală, 
să ducă la îndeplinire prevederile 
Deciziei Consiliului de Adminis-
traţie din 7 martie 2017 şi, în 
acest scop: (i) să reprezinte cu 
puteri depline Societatea față de 
UniCredit Bank S.A. sau orice 
alte persoane sau entităţi, (ii) să 
negocieze şi agreeze, cu puteri 
depline şi după cum va consi-
dera că este în interesul Socie-
tății, termenii şi condițiile de 
prelungire a contractelor de 
credit mai sus menţionate şi a 
oricăror garanții, inclusiv toate 
modificările ce vor fi aduse 
contractelor de credit şi/sau 
contractelor de garanție/ garanți-
ilor cu ocazia prelungirii 
(inclusiv cu privire la modificări 
aduse Condițiilor Generale de 
Creditare ,  modif icăr i  de 
dobândă, comisioane, obligații 
contractuale, cazuri de culpă, 
denunțare unilaterală, tipul 
creditului, scopul creditului, 
condițiile de utilizare, alte 
clauze), toate modificările docu-
mentației de finanțare şi garan-
tare a creditelor mai sus 
menționate acceptate prin 
semnarea amendamentelor la 
documentația de creditare/ 
garantare fiind însuşite şi obliga-
torii pentru Societate şi (iii) să 
semneze toate documentele 
necesare sau pe care le va consi-
dera necesare în legatură cu 
ducerea la îndeplinire a acestei 
hotărâri şi a mandatului acordat 
de Consiliului de Administraţie 
prin aceasta, inclusiv actele 
adiţionale ale contractelor de 
credit, contracte de garanție şi/
sau acte adiționale la contracte 
de garanție/ garanții existente şi 

orice alte documente de finan-
țare, deciziile şi semnăturile 
următoarelor persoane fiind 
opozabile societăţii: -Dna Oleana 
Negoita, preşedinte al Consi-
liului de Administraţie şi 
Director General, cetăţean 
român, identificată cu cartea de 
identitate seria RR nr. 788208, 
eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la 
data de 10.08.2011; 2.Aprobarea 
datei de 15.05.2017, ca dată de 
înregistrare, conform art. 238 
din Legea nr. 297/2004. În situ-
aţia în care Adunarea Generală 
nu va putea delibera şi vota în 
mod valabil o a doua Adunare 
Generală Extraordinară este 
convocată pentru ziua de 
25.04.2017, la ora 12.00, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de 
zi. Dupa publicarea convocării, 
acţionarii reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social are/au 
dreptul: a) de a introduce puncte 
pe ordinea de zi a adunării gene-
rale, în termen de cel mult 15 zile 
de la data publicării convocării, 
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, in termen de 15 zile de 
la data publicării convocării, 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării gene-
rale. Aceste drepturi pot fi exer-
citate numai în scris (transmise 
prin servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice). Se preci-
zează că acţionarii ce vor fi 
împiedicaţi de anumite împreju-
rări să participe la Adunarea 
Generală vor putea mandata, în 
conformitate cu art. 125 din 
Legea 31/1990 republicată şi 
Regulamentul CNVM 1/2006 si 
6/2009, printr-o procură specială/ 
generală o terţă persoană care să 
participe şi să voteze în numele 
lor şi pentru ei, în Adunarea 
Generală, în condiţiile legii. 
Procurile speciale şi procurile 
generale pot fi ridicate de la 
sediul societăţii sau de pe web 
site-ul www.comnord.ro, înce-
pând cu data convocării şi vor fi 
depuse spre înregistrare la secre-
tariatul adunării până cel târziu 
la data de 22.04.2017, orele 
10.00. Procurile speciale şi 
procurile generale vor putea fi 
transmise spre înregistrare şi pe 
fax sau e-mail în format pdf., 
reprezentantul acţionarului fiind 
obligat ca la data adunării gene-
rale să aibă asupra sa procura în 
original. Acționarii înregistrați la 
data de referință au posibilitatea 
de a vota prin corespondență 
înainte de adunarea generală 
utilizând formularul de vot prin 
corespondență existent şi pe 
site-ul societăţii. Formularele de 
vot prin corespondență comple-
tate şi semnate se vor expedia la 
sediul societății, cu confirmare 
de primire, astfel încât să fie 
înregistrate ca fiind primite până 
cel târziu cu 48 ore înainte de 
adunare. Formularele primite 
ulterior termenului stabilit nu 
vor fi luate în calcul pentru 
determinarea cvorumului şi 
majorității în adunarea generală. 
Informațiile cu privire la convo-
carea adunării generale şi la 

documentele care urmează să fie 
prezentate adunării generale, 
proiectul de hotărâre, formula-
rele de procură specială şi de 
procura generală, care urmează 
să fie utilizate pentru votul prin 
reprezentare, precum şi formula-
rele care urmează să fie utilizate 
pentru votul prin corespondență 
sunt puse la dispoziția acționa-
rilor pe website-ul societății 
(www.comnord.ro) sau la sediul 
societății în zilele lucrătoare, 
între orele 9.00–17.30. Acţionarii 
au dreptul să formuleze întrebări 
privind punctele de pe ordinea 
de zi ale Adunării Generale în 
condiţiile art. 13 din Regula-
mentul CNVM 6/2009, după ce 
acţionarii vor fi identificaţi sau 
dacă buna desfăşurare şi pregă-
tire a adunării generale precum 
şi protejarea confidenţialităţii şi 
a intereselor comerciale a socie-
tăţii, permite acest lucru. Docu-
mentele privind problemele 
incluse în ordinea de zi a 
Adunarea Generală pot fi 
consultate la sediul societăţii sau 
pe pagina de internet www.
comnord.ro, începând cu data 
convocăr i i .  Documente le 
aferente şedinţelor, inclusiv 
propunerile de hotărâre şi procu-
rile speciale/ generale, pot fi 
obţinute de la dna. Stefan Alina– 
tel. 021/2066800. Se propune ca 
dată de înregistrare, conform 
art. 238 din Legea nr. 297/2004, 
data de 15.05.2017. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie al 
S.C. COMNORD S.A. Oleana 
Negoita.

l Subansamble Auto SA – 
Craiova, Str. Banu Stepan nr.1A, 
Jud. Dolj CUI RO 2298796, 
Nr.inreg J16/288/1991. Capital 
subscris si varsat 1.586.117,5 
RON. Convocare. Administra-
torul unic al societatii Suban-
samble Auto S.A. Craiova 
convoaca Adunarile Generale 
Ordinara si Extraordinara ale 
Actionarilor, la sediul societatii 
din Craiova, Str. Banu Stepan nr. 
1A, Judetul Dolj, in data de 
21.04.2017, ora 11 (AGA Ordi-
nara) si respectiv ora 11,30 
(AGA Extraordinara), avand 
urmatoarea ORDINE DE ZI: 
Adunarea generala ordinara. 1. 
Prezentarea, discutarea si apro-
barea raportului de gestiune 
asupra activitatii economico-fi-
nanciare la 31 decembrie 2016; 2. 
Prezentarea, discutarea si apro-
barea raportului cenzorilor socie-
tatii, incheiat in urma verificarii 
asupra activitatii economico-fi-
nanciare pe anul 2016; 3. Prezen-
tarea, discutarea si aprobarea 
Bilantului Contabil si a Contului 
de Profit si Pierderi pe anul 2016; 
4. Prezentarea, discutarea si 
aprobarea Bugetului de Venituri 
si Cheltuieli pe anul 2017; 5. 
Stabilirea bugetului pe anul 2017 
pentru administratori  si cenzori; 
6. Probleme in competenta de 
rezolvare a Adunarii Generale a 
Actionarilor. Adunarea generala 
extraordinara. 1.Aprobarea 
dezmembrării imobilului aparti-
nand societatii si situat in Muni-
cipiul Craiova str. Banu Stepan 
nr. 1A , Jud. Dolj , avand supra-
fata de 13.080 mp, categoria de 
folosinta curti-constructii, cu 
numar cadastral 214477 si 

inscris in Cartea funciara 
nr.214477 a localitatii Craiova 
intr-un numar de 3 loturi. 2.
Desemnarea persoanelor împu-
ternicite sa se prezinte la Biroul 
Notarului Public si sa semneze in 
numele si pe seama S.C. Suban-
samble Auto S.A. Actul de 
dezmebrare, precum si orice alte 
documente necesare in acest 
scop. 3.Prezentarea, discutarea si 
aprobarea vanzarii catre Movi-
plast S.R.L.Craiova a imobilului 
situat în Municipiul Craiova str. 
Banu Stepan nr. 1A, Jud. Dolj 
compus din: - teren intravilan în 
suprafață de 643 mp ce face 
parte din terenul cu suprafaţa 
totală de 13.080 mp din acte şi 
din măsurători, identificat cu nr. 
cadastral 214477  şi întabulat în 
Cartea Funciara nr. 214477 a 
localitatii Craiova; - cota parte 
de 1415 / 1997 din terenul intra-
vilan în suprafață de 1997 mp 
identificat cu nr. cadastral 
214482,  întabulat în Cartea 
Funciara nr. 214482 a localitatii 
Craiova, - construcția C60 - U 1, 
Cladire productie Spume cu Sc = 
1356 mp, identificata cu nr. 
cadastral 214482-C60-U1, 
inscrisa in Cartea Funciara nr. 
214482-C60-U1  a localitatii 
Craiova; 4. Mandatarea Admi-
nistratorului unic pentru negoci-
erea pretului de vanzare a 
imobilului mai sus aratat. 5. 
Desemnarea persoanelor care 
vor fi împuternicite sa semneze 
în numele si pe seama societatii 
contractul de vânzare cumpă-
rare a imobilului mai sus aratat. 
6. Actualizarea Actului Consti-
tutiv al societatii ca urmare a 
modificarilor intervenite si 
mandatarea persoanelor care vor 
indeplini formalitatile necesare, 
inclusiv semnarea lui in numele 
actionarilor si depunerea la 
ORC. 7. Probleme in competenta 
de rezolvare a Adunarii Gene-
rale a Actionarilor. In situatia 
neintrunirii quorumului statutar 
la prima sedinta, se anunta 
reprogramarea Adunarilor 
pentru data de 24.04.2017 ora 11 
(AGA Ordinara) si respectiv 
11,30 (AGA Extraordinara), in 
acelasi loc si cu aceeasi ordine de 
zi. Incepand cu data publicarii 
prezentei, Convocatorul, situa-
tiile financiare anuale, raportul 
anual al Administratorului unic 
si al cenzorilor, textul integral al 
documentelor si materialelor 
informative cu privire la punc-
tele de pe ordinea de zi si care 
urmeaza a fi prezentate Aduna-
rilor, precum si proiectul de 
hotarari ale AGA sunt puse la 
dispozitia actionarilor la sediul 
societatii, in zilele lucratoare, 
intre orele 10-14, unde vor putea 
fi consultate si completate de 
acestia. Data de referinta, stabi-
lita potrivit dispozitiilor art. 123, 
alin.2 din Legea nr. 31/1990, 
republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, este 
01.04.2017. Administrator unic , 
Marta Stela Liana Mihaileanu.

l Convocator:  Subscrisa 
Consulta 99 SPRL, în calitate de 
administrator judiciar, al Socie-
tăţii de Construcţii în Transpor-
turi Bucureşti S.A. (Societatea) 
cu sediul în Bucureşti, str. 
Opanez  nr.3A,  sec tor  2 , 

J40/994/1991, CUI RO 949, în 
temeiul dispoziţiilor Legii 
nr.85/2006, privind procedura 
insolventei, Legii nr. 297/2004 
privind piaţa de capital, Regula-
mentului CNVM nr. 6/2009 
privind exercitarea anumitor 
drepturi ale acţionarilor în 
cadrul AGA şi Legii nr. 31/1990, 
privind societăţile, Convoacă 
Aunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii, în data de 
24.04.2017 ora 10,00 (prima 
convocare), în Mun. Bucureşti, 
str. Căpitan Aviator Gheorghe 
Demetriade, nr.14, sector 1, 
pentru toţi acţionarii înscrişi în 
Registrul Acţionarilor Societăţii, 
ţinut de societatea Depozitarul 
Central SA, la sfârşitul zilei 
14.04.2017, considerată Data de 
Referinţă pentru această 
adunare. În cazul în care la data 
menţionată mai sus, din orice 
motiv, nu se vor întruni cerinţele 
de cvorum stabilite de lege şi de 
Actul Constitutiv al Societăţii, se 
convoacă şi se fixează, în temeiul 
art.118 din Legea nr.31/1990, cea 
de-a doua Adunare Generală 
Ordinară a Acţionarilor Socie-
tăţii pentru data de 25.04.2017, 
la aceeaşi oră, în acelaşi loc, cu 
aceiaşi ordine de zi şi Data de 
Referinţă. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor: 1. Revocarea dlui 
Duca-Ghenoiu Răzvan din 
funcţia de Administrator Special 
al Societăţii, urmare renunţării 
la mandat; 2. Desemnarea 
Administratorului Special al 
Societăţii; 3. Aprobarea datei de: 
(i) 16.05.2017 ca data de înregis-
trare, conform art.238 alin(1) din 
Legea nr.297/2004, privind piaţa 
de capital; (ii) 15.05.2017, ca 
Data „ex date”, conform art.2 
lit.f din Regulamentul nr.6/2009 
privind exercitarea anumitor 
drepturi ale acţionarilor în 
cadrul AGA. La Adunarea 
Generală a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe şi îşi pot 
exercita dreptul de vot numai 
acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor Societăţii la 
Data de Referinţă (14.04.2017), 
conform prevederilor legale şi 
ale Actului Constitutiv, personal 
(prin reprezentanţii legali) sau 
prin reprezentant (pe bază de 
Împuternicire specială sau gene-
rală), cu restricţiile legale, sau 
înainte de Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, prin 
corespondenţa (pe bază de 
Buletin de vot prin corespon-
denţa). Accesul şi/sau votul prin 
corespondenţa al acţionarilor 
îndreptăţiţi să participe la 
AGOA este permis prin simplă 
proba a identităţii acestora 
făcută, în cazul acţionarilor 
persoane fizice, cu actul de iden-
titate (BI/CI pentru cetăţenii 
romani sau, după caz, paşaport/
permis de şedere pentru cetăţenii 
străini) şi, în cazul persoanelor 
juridice, cu actul de identitate al 
reprezentantului legal (BI/CI 
pentru cetăţenii romani sau, 
după caz, paşaport/permis  de 
şedere pentru cetăţenii străini). 
Reprezentanţii acţionarilor 
persoane fizice vor fi identificaţi 
pe baza actului de identitate (BI/
CI pentru cetăţenii romani sau, 
după caz, paşaport/permis de 
şedere pentru cetăţenii străini), 

însoţit  de Împuternicirea 
specială sau generală semnată de 
către acţionarul persoana fizică. 
Reprezentanţii acţionarilor 
persoane juridice îşi vor dovedi 
calitatea pe baza actului de iden-
titate (BI/CI pentru cetăţenii 
romani sau, după caz, paşaport/
permis de şedere pentru cetăţenii 
străini), însoţit de Împuterni-
cirea specială sau generală 
semnată de reprezentantul legal 
al persoanei juridice respective. 
Calitatea de acţionar, precum şi, 
în cazul acţionarilor persoane 
juridice sau a entităţilor fără 
personalitate juridică, calitatea 
de reprezentant legal se constată 
în baza Listei Acţionarilor SCT 
de la Data de Referinţă, primită 
de la Depozitarul Central SA. În 
cazul în care: a) acţionarii 
persoane fizice nu şi-au înregis-
trat în sistemul Depozitarului 
Central SA datele de identificare 
valabile şi actualizate, atunci vor 
prezenta şi copia actului de iden-
titate actualizat (BI/CI/paşaport/ 
permis de şedere); b) reprezen-
tantul legal al acţionarilor 
persoane juridice nu este menţio-
nată în lista Acţionarilor Socie-
tăţii de la data de referinţă 
primită de la Depozitarul 
Central SĂ, atunci vor prezenta 
şi un document oficial care 
atestă calitatea de reprezentant 
legal al semnatarului Împuterni-
cirii speciale (dovada emisă de o 
autoritate competenţă în orginal 
sau copie conforma cu origi-
nalul, numai veche de 3 luni 
înainte de data publicării convo-
catorului AGOA).  Documentele 
prezentate într-o limbă străină, 
alta decât limba engleză (cu 
excepţia actelor de identitate 
valabile pe teritoriul României) 
vor fi însoţite de traducerea reali-
zată de un traducător autorizat, 
în limba romana sau în limba 
engleză. Orice acţionar interesat, 
poate face, în scris, propuneri de 
candidaţi persoane fizice  pentru 
calitatea de Administrator 
Special, astfel încât acestea să fie 
înregistrate ca primită la regis-
tratură Societăţii, până cel mai 
târziu în data de 05.04.2017, ora 
16.00. Propunerile vor cuprinde 
următoarele documente: a) 
Propunerea propriu-zisă, care 
poate menţiona un candidat 
pentru poziţia de administrator 
special, sub semnătură autori-
zată, unde e cazul; b) Următoa-
rele documente emise de 
Depozitarul Central S.A sau de 
participanţii definiţi la art.168 
a l in . (1 )  l i t .b )  d in  Legea 
nr.297/2004 care furnizează 
servicii de custodie: -extrasul de 
cont din care rezultă calitatea de 
acţionar şi numărul de acţiuni 
deţinute, în original sau copie 
conforma cu originalul; -docu-
mente care atestă înscrierea 
informaţiei privind reprezen-
tantul legal al acţionarului la 
Depozitarul Central S.A/respec-
tivii participanţi, în original sau 
copie conforma cu originalul; c) 
Curriculum vitae al candida-
tului, actualizat, cu prezentarea 
detaliată a experienţei profesio-
nale; d) Declaraţia pe propria 
răspundere a candidatului din 
care să reiasă că accepta 
mandatul de Administrator 
Special al Societăţii şi îndepli-
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neşte cerinţele şi condiţiile legale 
pentru a deţine această calitate, 
semnată, în original; d) Copia 
certificata a actului de identitate 
a candidatului. Începând cu data 
de 22.03.2017, pot fi obţinute, la 
cerere, în fiecare zi lucrătoare, 
între orele 8.00-16.00,  la adresa 
din Bucureşti, str. Căpitan 
Aviator Gheorghe Demetriade, 
nr.14, sector 1, prin fax sau 
posta: convocatorul AGOA, 
Formularele de Împuterniciri 
speciale pentru reprezentarea 
acţionarilor în AGOA; Formula-
rele de Buletin de vot prin cores-
pondenţa pentru participarea şi 
exprimarea votului acţionarilor 
în Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor, documentele şi 
materialele informative referi-
toare la problemele /aspectele 
incluse pe ordinea de zi; lista 
cuprinzând informaţii cu privire 
la numele, localitatea de domi-
ciliu şi calificarea profesională a 
persoanelor propuse pentru a fi 
alese administrator specal, 
aceasta putând fi consultată şi 
completată în termenul menţi-
onat în convocator; proiectele de 
hotărârii pentru punctele de pe 
ordinea de zi a AGOA. Împuter-
nicirile generale, înainte de 
prima lor utilizare, se vor 
depune/expedia, în copie, cuprin-
zând menţiunea conformităţii cu 
orginalul sub semnătură repre-
zentantului, astfel încât acesta să 
fie înregistrat ca primit la regis-
tratură Societăţii până la data de 
21.04.2017, ora 16,00, menţio-
nând pe plic în clar şi cu majus-
cule „Pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor din data 
de 24/25.04.2017”. Împuternici-
rile generale în copie certificata 
vor fi reţinute de Societate, 
făcându-se menţiune despre 
acestea în procesul verbal al 
AGOA. Împuternicirile generale 
sunt valabile pentru o perioadă 
care nu va putea depăşi 3 ani. 
Împuternicirile generale pot fi 
transmise şi prin e-mail cu 
semnătură electronică extinsă, 
conform Legii nr.455/2001, 
privind semnătură electronică, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi conform 
reglementărilor CNVM, astfel 
încât să fie înregistrate ca primite 
la registratură Societăţii până la 
data de 21.04.2017 ora 16.00, la 
adresa de e-mail:office@sctb.ro, 
menţionând la subiect „Pentru 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionari lor  din data de 
24/25.04.2017”. Pentru validi-
tatea mandatului, mandatarul 
trebuie să aibă 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. Mandatarul nu poate 
fi substituit de o altă persoană. 
Dacă mandatarul  es te  o 
persoană juridică, aceasta poate 
să îşi exercite mandatul primit 
prin intermediul  oricărei 
persoane ce face parte din 
organul de administrare sau 
conducere sau dintre angajaţii 
săi. Împreuna cu Împuternicirea 
generală, acţionarii vor trans-
mite Societăţii declaraţia pe 
proprie răspundere data de 
reprezentantul legal al interme-

diarului sau de avocatul care a 
primit împuternicirea de repre-
zentare, semnată în original şi, 
după caz, stampilata, din care să 
reiasă că: i) împuternicirea este 
dată de respectivul acţionar, în 
calitate de client, intermediarului 
sau, după caz, avocatului; ii) 
împuternicirea generală este 
semnată de acţionar, inclusiv 
prin ataşare de semnătură elec-
tronică extinsă, dacă este cazul. 
Calitatea de acţionar, precum şi, 
în cazul acţionarilor persoane 
juridice sau a entităţilor fără 
personalitate juridică, calitatea 
de reprezentant legal se constată 
pe baza următoarelor documente 
prezentate Societăţii de către 
acţionar, emise de Depozitarul 
Central S.A sau de participanţii 
definiţi la art.168 alin.(1) lit.b) 
din Legea nr.297/2004 care furni-
zează servicii de custodie: a).
extrasul de cont din care rezultă 
calitatea de acţionar şi numărul 
de acţiuni deţinute; b).docu-
mente care atestă înscrierea 
informaţiei privind reprezen-
tantul legal la Depozitarului 
Central SA/ respectivii partici-
panţi. Verificarea şi validarea 
Împuternicirilor generale depuse 
la Societate se va face de către 
secretarii tehnici desemnaţi 
potrivit legii, aceştia urmând a 
păstra în siguranţa înscrisurile. 
Împuternicirile speciale şi  Bule-
tinele de vot prin corespondenţă,  
trebuie să aibă formatul disponi-
bilizat de Societate şi să conţină 
instrucţiunii specifice de vot 
pentru fiecare punct de pe 
ordinea de zi  (adică vot 
„pentru”, vot „împotriva” sau 
„abţinere” ). Împuternicirile 
generale şi Buletinele de vot prin 
corespondenţa pot fi transmise şi 
prin email cu semnătură electro-
nică extinsă, conform Legii 
nr.455/2001, privind semnătură 
electronică, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum 
şi conform reglementărilor 
CNVM, astfel încât să fie înre-
gistrate ca primite la registratură 
Societăţii până la data de 
21.04.2017, ora 16.00, la adresa 
de email:office@sctb.ro, menţio-
nând la  subiect  „Pentru 
Adunarea Generală ordinară a 
Acţionari lor  din data de 
24/25.04.2017”.  Împuternicirile 
speciale şi Buletinele de vot prin 
corespondenţa care nu sunt înre-
gistrate la Registratură Societăţii 
până la teremenele menţionate 
mai sus nu vor fi luate în calcul 
pentru determinarea cvorumului 
de prezenţa şi de vot în AGOA. 
Centralizarea, verificarea şi 
ţinerea evidetei Buletinelor de 
vot prin corespondenţă, precum 
şi verificarea şi validarea împu-
ternicirilor speciale depuse la 
Societatea se va face de către 
secretarii desemnaţi potrivit 
legii, aceştia urmând a păstra în 
siguranţă înscrisurile, precum şi 
confidenţialitatea voturilor astfel 
exprimate, până la momentul 
supunerii la vot a subiectelor 
corespunzătoare aferente ordinii 
de zi. Orice acţionar interesat are 
dreptul de a adresa în scris între-
bări privind  punctele de pe 
ordinea de zi a AGOA,  în 
termen de cel mult 15 zile de la 
data publicării convocării în 

Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a. Întrebările vor fi 
transmise în scris şi vor fi depuse/
expediate în plic închis, menţio-
nând pe plic în clar „Pentru 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 
24/25.04.2017”. Răspunsurile vor 
fi disponibile la adresa din Bucu-
reşti, str. Căpitan Aviator 
Gheorghe Demetriade, nr.14, 
sector 1, începând cu data de 
12.04.2017, ora 8,30. Dreptul de 
adresa întrebări şi obligaţia 
Societăţii de a răspunde vor fi 
condiţionate de protejarea confi-
denţialităţii şi a intereselor Socie-
tăţii. Pentru exerciţiul valid al 
drepturilor mai sus menţionate, 
acţionarii vor transmite Socie-
tăţii următoarele documente 
emise de Depozitarul Central SA 
sau de participanţii definiţii la 
art.168 alin 1 lit(b) din Legea nr. 
297/2004, care furnizează servicii 
de custodie: a) extrasul de cont 
din care rezultă calitatea de acţi-
onar şi numărul de acţiunii deţi-
nute; b) documente care atestă 
înscrierea informaţiei privind 
reprezentantul legal la Depozi-
tarul Central S.A./ respectivii 
participanţi; La data convocării, 
capitalul social al Societăţii este 
de 19.627.217,50 lei şi este 
format din 7.850.887 acţiuni 
ordinare, nominative, demateria-
lizate, cu valoarea nominală de 
2,50 lei, fiecare acţiune dând 
dreptul la un vot în Adunarea 
Generală a Acţionarilor Socie-
tăţii. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la Departamentul 
Juridic al Societăţii în fiecare zi 
lucrătoare, între orele 08:00–
16,00, la numărul de telefon 
031-620.21.15 –interior 111. 
A d m i n i s t r a t o r  J u d i c i a r, 
COnsulta 99 SPRL Asociat 
Coordonator Florea Virgil 
Cornel

LICITAȚII  
l Societatea EMA BP SALES 
cu sediul în Măgurele, Str. Preci-
ziei, nr. 3, Jud. Ilfov, scoate la 
vânzare în bloc 18 utilaje speci-
fice industriei tipografice second 
hand aflate în stare de conser-
vare la sediul firmei. Preţ negoci-
abil. Pentru detalii- Florin 
Puzdrea, tel.0735.872.068.

l SC Ermezos & Rita SRL, in 
faliment, anunta vanzare, prin 
lichidatorul judiciar C.I.I. Tudor 
Catalin George a bunurilor 
mobile din patrimoniu, prin lici-
tatie publica avand pretul de 
pornire redus cu 50% fata de 
pretul de vanzare. Sedintele de 
licitatie vor avea loc saptamanal, 
in fiecare zi de vineri, incepand 
cu data de 24.03.2017 la sediul 
lichidatorului judiciar situat in 
Ploiesti, Str. Cerna Nr. 11, Jud. 
Prahova. Date de contact: 
t e l e fon  0725093254 ;  fax 
0344404029; - email catalin.
george.tudor@gmail.com. Bunu-
rile ce urmeaza a fi licitate: 1. 
Cuptor convenctional ptr restau-
rante; 2. Camera de fermentare 
LIEV 14; 3. Cuptor cu banda 
SEN 805; 4. Cuptor Leventi 
combinat; 5. Masa lucru polieti-
lena; 6. Cuptor lipie; 7. Tavi 
patiserie. Caietul de sarcini, in 

valoare de 500 lei, se va putea 
achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar.

l Vincit Prod Com SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică in bloc stoc 
imbracaminte/incaltaminte (pret 
de pornire 22.105,13 lei) si 
mijloace fixe (pret de pornire 
24.114,71 lei) la preţul de 
inventar redus cu 50% fara TVA 
si cu un discount pentru 
vanzarea fortata de 30%. Persoa-
nele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichi-
datorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la 
licitaţie cu cel putin o zi înainte 
de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în 31.03.2017, ora 14/00 
la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 06.04.2017 si 
13.04.2017 aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.
 
l Dorya Fashion SRL, societate 
in faliment, prin lichidator judi-
ciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, scoate la vanzare in 
bloc, urmatoarele bunuri mobile: 
masina cusut liniara fara taiere 
Juki DDL-5550N, an fabricatie 
2007 - 816 lei; masina cusut 
l in iara  fara  ta i e re  Juk i 
DDL-8500N, an fabricatie 2007, 
2 buc - 2.160 lei; masina cusut 
l in iara  fara  ta i e re  Juk i 
DDL-5550N, an fabricatie 2007, 
7 buc  - 5.712 lei; masina cusut 
l in iara  fara  ta i e re  Juk i 
DDL-8500N, an fabricatie 2008, 
2 buc - 2.160 lei; masina surfilat 5 
fire Brother MA4-B551-008-5, an 
fabricatie 2008 - 972 lei; masina 
cusut liniara fara taiere Brother 
DB2-B755-8A, an fabricatie 
2008 - 924 lei; masina surfilat 5 
fire Brother MA4-B551-069-5, an 
fabricatie 2009 - 972 lei; masina 
cusut  l iniara fara taiere 
KDD-5570, an fabricatie 2011 - 
3.456 lei. Preturile contin TVA. 
Licitatiile se vor organiza in data 
de 24.03.2017 ora 13:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este repro-
gramata  pentru  data  de 
2 8 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  3 1 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
0 4 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  0 7 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
1 1 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  1 4 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
2 1 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  2 5 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
2 8 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  0 2 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
0 5 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  0 9 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
1 2 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  1 6 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
1 9 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  2 3 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
2 6 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  3 0 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
02.06.2017, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de parti-
cipare se pot obtine numai de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Telefon/fax:  0244597808; 
mobil:0761132931/0723357858 
sau pe site-ul www.andreiioan.
ro.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu 
data de 31.03.2017, ora 13.30 
prin licitaţie publică teren extra-
vilan-4.350 mp situat in Costi-
nesti, parcela A314/18/2/2, nr. 

Cadastral 395, CF 830, jud. 
Constanta = 192.305 lei, teren 
extravilan - 2.450,11 mp situat in 
Costinesti, parcela A314/19/1, nr. 
C a d a s t r a l  1 0 2 4 / 2 3 ,  j u d . 
Constanta = 81.236,50 lei, teren 
extravilan - 5.887 mp situat in 
Costinesti, parcela A314/20/1/1, 
nr. Cadastral 10.156, CF 10.383, 
jud. Constanta = 273.265 lei, 
teren extravilan - 8.038 mp situat 
in Costinesti, parcela 314/18/1/1, 
nr. Cadastral 920, CF 1132, jud. 
Constanta = 373.071,50 lei, teren 
extravilan - 17.920 mp situat in 
Costinesti, parcela A314/19/1, nr. 
Cadastral 1024, CF 11260, jud. 
Constanta = 792.251,50 lei, teren 
extravilan - 570mp situat in 
Costinesti, parcela 314/18/1/2/2, 
nr. Cadastral 918/2, CF 10248, 
jud. Constanta = 26.458,50 lei, 
teren intravilan - 780 mp situat 
i n  C o s t i n e s t i ,  p a r c e l a 
A314/20/2/1, nr. Cadastral 618/1, 
CF 1999, jud. Constanta = 
36.206,50 lei, teren intravilan - 
650 mp situat in Costinesti, 
parcela A314/18/2/1, nr. Cadas-
tral  489,  CF 11084,  jud. 
Constanta = 30.172 lei, teren 
intravilan - 2.080 mp situat in 
Costinesti, parcela A314/19/2, nr. 
Cadastral 10243, CF 1118, jud. 
Constanta = 96.550,50 lei la 
pretul de evaluare redus cu 50% 
apartinand Par Rom SRL 
(preturile nu contine TVA). 
Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. In cazul neadjude-
cării vânzarile vor fi reluate în 
zilele de 06.04.2017, 13.04.2017, 
21.04.2017, respectiv 28.04.2017 
la aceleasi ore la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.
 
l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu 
data de 31.03.2017, ora 15.00 
prin licitaţie publică bun imobil 
(teren extravilan arabil) in supra-
fata de 5.000 mp situat in extra-
vilanul comunei Berceni, sat 
Corlatesti, tarla 29, parcela 
302/100, jud. Prahova, nr cadas-
tral 20203, CF nr 20203 Berceni 
pretul de vanzare pornind de la 
valoarea de evaluare redusa cu 
50% - 44.568 lei fara TVA aparti-
nand Buze Oil Serv SRL. Persoa-
nele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichi-
datorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la 

licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. In cazul neadjudecării 
vânzarile vor fi reluate în zilele 
de 06.04.2017, 13.04.2017, 
21.04.2017, respectiv 28.04.2017 
la aceeasi ora la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.
 
l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu 
data de 31.03.2017, ora 16.00 
prin licitaţie publică bun imobil 
compus din constructie netermi-
nata, regim de inaltime P+1 
partial (ac sol-525 mp, ac desfa-
surata-588mp) si constructie 
poarta (ac sol-15 mp) situate in 
extravilanul comunei Berceni, 
sat Corlatesti, tarla 29, parcela 
302/100, jud. Prahova pretul de 
vanzare pornind de la valoarea 
de evaluare redusa cu 50% - 
51.165,50 lei fara TVA aparti-
nand  Ro l ida  Com SRL. 
Constructiile nu au autorizatie. 
Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. In cazul neadjude-
cării vânzarile vor fi reluate în 
zilele de 06.04.2017, 13.04.2017, 
21.04.2017, respectiv 28.04.2017 
la aceeasi ora la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.
 
l Debitorul SC Plasterra 
Company SRL -în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: -Stoc de marfă (scule şi 
materiale pentru instalații) aflat 
în proprietatea societății debi-
toare. Valorificarea acestuia se va 
face în bloc. Prețul Caietului de 
sarcini este de 500 lei,exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licita-
ției pentru stocul de marfă este 
reprezentat de valoarea de piață 
din Raportul de evaluare, 
exclusiv TVA, pentru fiecare bun 
în parte, iar lista cu aceste bunuri 
poate fi obținută de la lichida-
torul judiciar cu un telefon în 
prealabil. Participarea la licitație 
este condiționată de: -consem-
n a r e a  î n  c o n t u l n r . 
RO76BFER114000006157 
RO01,deschis la Banca Comer-
cială Feroviară, Sucursala Horia 
Arad, până la data şi ora stabilită 
pentru şedința de licitație, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației; -achizițio-
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni. Nr. S.F.O. Boldești Scăeni 
112003/20.03.2017. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni, în temeiul art. 
250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, organizează licitații publice deschise în vederea vânzării bunurilor 
sechestrate, după cum urmează: 1. În ziua de 04 aprilie 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60 - 62, camera nr. 3, 
se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Ariciu Corina Cătălina, licitația a III - a: - Teren intravilan, în 
suprafață de 399 mp, situat în comuna Târgșoru Vechi, sat Strejnicu, jud. Prahova, tarlaua 36, parcela A186/93, nr. cadastral 22603, 
înscris în cartea funciară cu nr. 22603 a localității Târgșoru Vechi. Prețul de pornire al licitației este de 13.235 lei (exclusiv TVA); 2. În ziua 
de 05 aprilie 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60 - 62, camera 3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri 
imobile, proprietate a debitorului Boboc Lucian, licitația a II - a: - Teren intravilan în suprafață de 4500 mp, situat în comuna Ariceștii 
Rahtivani, jud. Prahova, tarlaua 29, parcela 136/4, nr. cadastral 24275, înscris în cartea funciară cu nr. 24275 a localității Ariceștii 
Rahtivani. Prețul de pornire al licitației este de 80.385 lei, exclusiv TVA; 3. În ziua de 06 aprilie 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. 
Democrației, nr. 60 - 62, camera 3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Alexandrescu Gheorghe 
Robert, licitația a III - a: - Teren extravilan în suprafață de 10000 mp, situat în comuna Păulești, jud. Prahova, tarlaua 40, parcela A811/4. 
Prețul de pornire al licitației este de 132.500 lei, exclusiv TVA; 4. În ziua de 19 aprilie 2017, ora 10.00, în localitatea Ploiești, str. 
Democrației, nr. 60 - 62, camera 3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Badea Adrian Nicolae, 
licitația I - a: - Locuință în suprafață de 34 mp și teren intravilan curți construcții în suprafață de 35 mp, tarlaua 4, parcela 149, situat în 
comuna Bucov, sat Bucov, jud. Prahova. Prețul de pornire al licitației este de 16.980 lei, exclusiv TVA; - Locuință în suprafață de 32 mp și 
teren intravilan curți construcții în suprafață de 400 mp, tarlaua 2, parcela 99, situat în comuna Bucov, sat Bucov, jud. Prahova. Prețul de 
pornire al licitației este de 57.220 lei, exclusiv TVA; 5. În ziua de 20 aprilie 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60 - 
62, camera 3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Trio Express SRL, licitația a III - a: - Clădire 
în suprafață construită totală de 238 mp, compusă din suprafață construită la sol de 119 mp, suprafață construită terasă etaj 30 mp - 
spațiu comercial, construită din beton și cărămidă, situată în localitatea Rafov, sat Palanca, jud. Prahova. Terenul pe care este amplasată 
clădirea nu este în proprietatea societății. Prețul de pornire al licitației este de 117.195 lei (exclusiv TVA); 6. În ziua de 25 aprilie 2017, ora 
12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60 - 62, camera 3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a 
debitorului Puchenii Mari Societate Cooperativă De Consum, licitația I - a: Spațiu comercial în suprafață de 130 mp, cu destinația 
magazine, situat în comuna Gorgota, sat Poienarii Apostoli, jud. Prahova. Terenul pe care este amplasat imobilul este proprietate de stat. 
Prețul de pornire al licitației este de 76.787 lei, exclusiv 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 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 al licitației, în contul 
RO05TREZ5395067XXX000748, cod fiscal beneficiar 2844936 - Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni, indicându-se pe documentul 
de plată al acestei taxe, denumirea completă a ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
d).pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e).pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;vf). pentru persoanele fizice române, copie după actul de 
identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după 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: nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: nu este cazul. Pentru informații suplimentare, vă puteți 
adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244.512.879. Data afisării: 21.03.2017.

narea până la aceeași dată a 
Caietului de sarcini pentru stocul 
de marfă, ce poate fi achitat în 
numerar la sediul lichidatorului 
judiciar. Licitațiile vor fi desfășu-
rate conform strategiei de valori-
ficare aprobată de creditori, 
astfel: -5 licitații publice cu stri-
gare, având ca preț de pornire 
40% (45.034,80 Lei) din valoarea 
stabilită prin Raportul de 
Evaluare, în datele de 27.03.2017, 
0 3 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  1 0 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
17.04.2017 și 24.04.2017 de la ora 
14.00. Toate ședințele de licitații 
se vor desfășura la sediul lichida-
torului judiciar din București, Str. 
Buzești nr.71, et.5, sector 1, Bucu-
rești. Pentru relații suplimentare 
sunați la tel.: 021.318.74.25, 
email: dinu.urse@gmail.com. 

l Comuna Sălacea -Primăria 
Comunei Sălacea, cu sediul în 
comuna Sălacea, sat Sălacea, 
nr.47, organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru 
vânzarea  buldoexcavatorului 
aprobat la casare, având bloc-mo-
torul fisurat. Preţ pornire licitaţie 
este 14.000Lei. Licitaţia va avea 
loc la sediul Primăriei Sălacea pe 
data de 05.04.2017, ora 12.00. În 
cazul neadjudecării, licitaţia se va 
repeta în datele de 10.04.2017 și 
17.04.2017, la aceeași oră. Taxa 
de participare este de 1% din 
preţul de pornire, care se va 
achita la casieria instituţiei. 
Bunul scos la licitaţie poate fi 
văzut în comuna Sălacea, la 
sediul Primăriei Sălacea, adresa: 
Comuna Sălacea, sat Sălacea, 
nr.47, jud.Bihor. Relaţii la sediul 
Primăriei Sălacea, telefon nr. 
0259.463.014. Condiţii de partici-
pare la licitaţie: La licitaţia de 
vânzare a bunurilor scoase din 
funcţiune poate participa orice 

persoană fizică sau juridică 
potenţial cumpărătoare, care 
prezintă, cu cel mult 5 zile 
înaintea datei stabilite pentru 
ţinerea licitaţiei de vânzare a 
bunurilor, următoarele docu-
mente: a)chitanţa de achitare a 
cotei de cheltuieli de participare 
la licitaţie, eliberată de casieria 
instituţiei publice; b)copie de pe 
certificatul de înmatriculare la 
Registrul comerţului și codul 
fiscal, pentru persoanele juridice 
române, sau actul de identitate 
pentru persoanele fizice.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Virom International  SRL 
desemnat prin incheierea de 
sedinta din data de 11.01.2016, 
p ronunta ta  i n  dosar  nr. 
16513/3/2012 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti, Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la 
vanzare prin licitatie publica a 
bunurilor mobile constrand in 7 
generatoare aer cald, si 6 genera-
toare aer Master B360 aflate in 
proprietatea Virom International 
SRL in valoare totala de 1500 
euro exclusiv TVA. Vanzarea 
bunurilor mobile apartinand 
societatii falite se va organiza in 
data de 27.03.2017 ora 14.30, prin 
licitatie publica cu strigare. 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 lici-
tatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua 
licitatiei, 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 lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona la sediul lichidato-
rului judiciar sau prin virament 
bancar. Costul unui caiet de 
sarcini este de 300 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 Primăria Municipiului 
Alexandria, cu sediul în str. 
Dunării nr.139, cod fiscal 
4652660, organizeazã licitaţie 
publică deschisă în scopul conce-
sionării unui teren în suprafaţă 
de 1070,00 mp., aparţinând 
domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, 
situat  în strada Soseaua Turnu 
Magurele, nr.4. Perioada de 
concesionare este de 49 ani. Lici-
taţia va avea loc la data de 
11.04.2017, orele 11ºº, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexan-
dria, iar ofertele se primesc la 
registratura Primăriei Munici-
piului Alexandria, pânã  în 
preziua datei de licitaţie, orele 
16ºº, într-un singur exemplar în 
limba română.  Documentaţia de 
atribuire poate fi studiată și achi-
ziţionată, contra cost, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexan-
dria, Serviciul Valorificare Patri-
moniu, tel. 0247317732, int.132, 
fax. 0247317728. Împotriva lici-
taţiei, se poate face contestaţie, 
in conditiile prevazute de Legea 
554/2004, a contenciosului admi-
nistrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Clarifică-
rile privind licitaţia se pot obţine 
m a x i m  p â n ă  l a  d a t a  d e 
04.04.2017. 

l SC Inasin SRL, prin lichidator 
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, 
anunţă scoaterea la vânzare, a 
activelor societăţii debitoare, 
după cum urmează: Activul nr.1: 
spatiu comercial situat in Mun.
Iasi, B-dul Chimiei nr. 35, bl.
F2-1, sc.A,B, jud. Iasi , cu aria 
construita de 187,28 mp. si aria 
utila  de 173,23 mp., inscris in 
Cartea Funciară sub nr.55170 a 
Mun.Iasi, cu nr. cadastral 
1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1, 
1904/1, 2/p/sp.com./1/2 si Cartea 
Funciara nr.23405 cu nr. cadas-
tral 1906/1, cu preţul de pornire a 
licitatiei este  de  376194 lei (fara 
TVA) (40% din valoarea de 
evaluare). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţi-
unea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 
23 .03 .2017 s i  in  data  de 
30.03.2017, ora 15.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iași, 
str. Vasile Lupu nr.43, jud. Iași. 
Licitaţia va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Iasi, 
str. Vasile Lupu nr.43, jud. Iași, in 
data de 24 martie 2017 si in data 
de 31 martie 2017 orele 15.00, și 
se va desfășura în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei și 
ale regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor 
din data de 20.12.2016.  Adjude-
carea se va face în conformitate 
cu prevederile Regulamentului 
de organizare și desfășurare a 
licitaţiei. Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei 
cat si la sediul lichidatorului. 
Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare și desfăsu-

rare a licitaţiei. Ofertantii sunt 
obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie 
de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de 
incepere a licitatiei. Garantia se 
va depune in numerar, prin  plata 
in contul indicat de lichidator. 
Pentru participarea la licitaţie, 
potenţialii cumpărători trebuie să 
se înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iași, str. Vasile 
Lupu nr.43, jud. Iași, până la data 
de 23.03.2017 si in data de 
30.03.2017 ora 15.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: la 
te lefoanele :  0232.240890; 
0742.109899, Fax 0232.240890.

l Compania Energopetrol S.A. 
societate in reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, vinde la licitatie, 
bunurile imobile reprezentate de 
camere camin si teren, situate in 
Municipiul Craiova, Str. Teilor, 
nr. 101B, Judet Dolj, dupa cum 
urmeaza:  1. corp 2 - camera nr.2  
parter -  s.u = 16,86 mp; cota 
indiviza teren 20,44 mp; valoare 
totala teren/constructie euro = 
1.970; valoare totala teren/
constructie lei = 8.866; 2. corp 3 - 
spalatoria nr. 6 parter - s.u = 
29,39 mp; cota indiviza teren 
35,77 mp; valoare totala teren/
constructie euro = 3.434; valoare 
totala teren/constructie lei = 
15.455; 3. corp 6 - camerele 17, 
18, hol nr. 19, baie nr. 20 la parter 
- s.u = 35,42 mp; cota indiviza 
teren 45,99 mp; valoare totala 
teren/constructie euro = 4.138; 
valoare totala teren/constructie 
lei = 18.626; 4. corp 7 - camera nr. 
1 la etaj - s.u = 29,45; cota indi-
viza teren 35,77 mp; valoare 
totala teren/constructie euro = 
3.441; valoare totala teren/
constructie lei = 15.487; 5. corp 8 
- camera nr. 2 la etaj - s.u = 29,00; 
cota indiviza teren 35,77 mp; 
valoare totala teren/constructie 
euro = 3.388; valoare totala teren/
constructie lei = 15.250; 6. corp 9 
- camera nr. 6 la etaj - s.u = 29,39; 
cota indiviza teren 35,77 mp; 
valoare totala teren/constructie 
euro = 3.434; valoare totala teren/
constructie lei = 15.455; 7. corp 
10 - camera nr. 7 la etaj - s.u = 
35,20; cota indiviza teren 45,99 
mp; valoare totala teren/
constructie euro = 4.113; valoare 
totala teren/constructie lei = 
18.510; 8. corp 11 - camera nr. 8 
la etaj - s.u = 17,52; cota indiviza 
teren 20,44 mp; valoare totala 
teren/constructie euro = 2.047; 
valoare totala teren/constructie 
lei = 9.213; 9. corp 14 - camera nr. 
13 la etaj - s.u = 34,53; cota indi-
viza teren 40,88 mp; valoare 
totala teren /constructie euro = 
4.035; valoare totala teren/
constructie lei = 18.158. Licitatiile 
se vor organiza la sediul adminis-
tratorului judiciar in data de 
21.03.2017 ora 12:00, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 24.03.2017, 
2 8 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  3 1 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
0 4 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  0 7 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
1 1 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  1 4 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
2 1 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  2 5 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
2 8 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  0 2 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
0 5 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  0 9 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
1 2 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  1 6 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
1 9 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  2 3 . 0 5 . 2 0 1 7 , 

2 6 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  3 0 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
0 2 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  2 6 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
2 9 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  0 2 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
0 6 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  0 9 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
1 3 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  1 6 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
2 0 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  2 3 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
2 7 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  3 0 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
0 4 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  0 7 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
1 1 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  1 4 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
1 8 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  2 1 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
2 5 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  2 8 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
0 1 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  0 4 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
0 8 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  1 1 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
1 5 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  1 8 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
2 2 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  2 5 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
2 9 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  0 1 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
0 5 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  0 8 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
1 2 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  1 5 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
1 9 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  2 2 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
26.09.2017, 29.09.2017, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administrato-
rului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regula-
mentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii precum si achizi-
tionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la admi-
nistratorului judiciar, la adresa 
mai sus mentionata, la numerele 
d e  t e l e f o n  0 7 2 3 3 5 7 8 5 8 / 
0244597808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

PIERDERI  
l Pierdut/ Furata legitimatie de 
serviciu ENEL pe numele 
Racasan Gabriela-Elisabeta in 
zona Carrefour Ploiesti, data 
17.03.2017 in jurul orelor 17:30. 
Declar nula.

l SC Natur Grup Integral SRL, 
cu sediul in Bucuresti, Str.Turnu 
Magurele, nr.270B, sc.1, et.2, ap.3, 
sect.4, avand CUI 31079080, 
declar pierdut Certificat inregis-
trare in R.C. cu nr.J40/302/2013 si 
CUI. Le declar nule.

l Pierdut carnet student si legiti-
matie student emise de Fac. 
Biologie Bucuresti pe numele 
Gavrilă Adriana Paula. Declar 
nule. 

l Pierdut Atestat profesional 
transport marfă pe numele Şerban 
Constantin, domiciliat în comuna 
Dârmănești, jud. Argeș, eliberat 
de A.R.R. Argeș. Se declară nul.

l Pierdut atestat profesional 
auto, eliberat de ARR Vâlcea, pe 
numele Amza Cristinel din locali-
tatea Bărbătești, sat Bodești, 
județul Vâlcea. Se declară nul. 

l Stamatiade Cristian –Paul 
pierdut legitimaţie de responsabil 
tehnic cu execuţia în construcţii, 
seria B nr. 07839/2007, eliberată de 
M.D.L.P.L. Declar nulă.

l Pierdut certificat pregătire 
profesională a conducătorului 
auto nr. 0153079000 valabil: 
18.10.2012- 15.08.2017 eliberat de 
A.R.R. Iași pe numele: Dubău 
Ştefan –Dănuț. Se declară nul.

l Pierdut carnet de student și legiti-
maţie de reducere transport emis de 
Facultatea de ETTI pe numele 
Olaru Sabin. Le declar nule.

ANUNȚURI


