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OFERTE SERVICIU
l Angajez frezor CNC atelier prelu-
crari mecanice si UCENIC atelier 
prelucrari mecanice, Zona Militari, 
Bucuresti. 0745.989.709   

l Angajez electromecanic si electro-
nist pentru reparatii utilaje automate. 
Lucru in 3 schimburi, ore suplimen-
tare platite. Zona Militari -Bucuresti. 
0745989709.

l Societate de pază angajează agenți 
de securitate și intervenție atestați 
pentru control trafic CFR și însoțire 
transporturi de bunuri pe cale ferată 
(gardare). Vârsta maximă 40 ani. 
Relații la nr.de tel. 0785.285.972.

l Locuri muncă Anglia cu salarii 
mari. Te duci doar cu bani de 
buzunar! Fără comision. Telefon: 
0766.271.608, 0044.7376.095.546 
-Operator Marian.

l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și 
Inspecţie Socială Mehedinţi cu sediul 
în Drobeta Turnu Severin, B-dul 
Carol I nr.3, scoate la concurs în data 
de 08.05.2017 ora 10:00 - proba scrisă, 
la sediul agenţiei, postul temporar 
vacant de Referent, clasa III, grad 
profesional principal. Dosarele se 
depun până în data de 27.04.2017, 
inclusiv. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul instituţiei sau la 
tel.0252/313860.
Persoană de contact: Strinoiu Dragoș.

l A.J.P.I.S.- Ilfov cu sediul în Bucu-
rești, str. Ion Câmpineanu nr. 3A, 
sector 1, tel./ fax: 021.256.97.83/ 
0371.601.908, organizează concurs în 
perioada 23.05 –25.05.2017 scris și 
interviu, ora 9.30 pentru 1 post vacant 
de inspector social, clasa I, grad 
profesional asistent la biroul Inspecţia 
Socială; cerinţe: studii universitare 
absolvite cu diplomă de licenţă, 
vechime în specialitatea studiilor min. 
12 luni. Depunere dosar de înscriere 
până la data 10.05.2017 la sediul 
instituţiei.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Vrancea organizează 
concurs pentru ocuparea  a 1 (unu) 
post vacant, pe perioada determinată 
de 36 de luni, după cum urmează: 
-asistent registrator principal grad II 
–1 post. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute 
de art. 3 din Hotărârea Guvernului 
nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Detalii 
privind condiţiile specifice, biblio-
grafia și tematica de concurs sunt 
disponibile accesând pagina oficială 
(www.vnocpi.ro). Relații suplimen-
tare se obțin la sediul Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Vrancea din Focșani str. Cuza Vodă 
nr. 69, Biroul Juridic, Resurse 
Umane, Secretariat și Petiții, telefon 
0237/228754 -int. 21 -persoană de 
contact, doamna Lungu Elena -consi-
lier resurse umane.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea  Forţe i  de  Muncă 
Teleorman, cu sediul în Alexandria, 
Str. Dunării, nr. 1, scoate la concurs, 
în data de 22.05.2017, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier 

juridic, grad profesional  superior - 
Compartiment Juridic și relaţii cu 
publicul; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în ramura 
de știinţe: știinţe juridice; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 9 
ani; Cunoștinţe de operare PC: Word, 
Excel, Power Point, navigare internet 
– nivel mediu; Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Data de desfășurare a concursului: 
22.05.2017 – ora 10:00 – proba scrisă.  
Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Teleorman.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea  Forţe i  de  Muncă 
Teleorman, cu sediul în Alexandria, 
Str. Dunării, nr. 1, scoate la concurs, 
în data de 22.05.2017, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier,  
grad profesional  asistent - Comparti-
ment Resurse umane și salarizare;  
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 1 an; Cunoștinţe 
de operare PC: Word, Excel, Power 
Point, navigare internet – nivel 
mediu; Iniţiativă și creativitate, capa-
citate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Data de 
desfășurare a concursului: 22.05.2017 
– ora 10:00 – proba scrisă. Înscrierile 
se fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Teleorman.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea  Forţe i  de  Muncă 
Teleorman, cu sediul în Alexandria, 
Str. Dunării, nr. 1, scoate la concurs, 
în data de 22.05.2017, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier, grad 
profesional  debutant - Agenţia 
Locală Roșiorii de vede - Comparti-
ment Înregistrare și stabilire drepturi 
șomeri, mediera muncii, consiliere, 
orientare și formare profesională; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Cunoștinţe de operare 
PC: Word, Excel, Power Point, navi-
gare internet – nivel mediu; Iniţiativă 
și creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfășurare a 
concursului: 22.05.2017 – ora 10:00 – 
proba scrisă.  Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, partea 
a –III– a, la sediul AJOFM 
Teleorman.

l Comuna Apoldu de Jos, cu sediul 
în localitatea Apoldu de Jos, str.Prin-
cipală, nr.72, judeţul Sibiu, organi-
zează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de consilier, clasa I, 
grad profesional debutant, în cadrul 
Compartimentului financiar-conta-
bil-buget al Primăriei Comunei 
Apoldu de Jos, judeţul Sibiu. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 22.05.2017, 
ora 09.00; -proba interviu în data de 

24.05.2017, ora 09.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul știinţelor economice; -nu 
este necesară vechimea în domeniu; 
-cunoștinţe medii de operare calcu-
lator. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul  Primăriei Comunei Apoldu de 
Jos, biroul Secretar. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Comunei 
Apoldu de Jos, persoană de contact: 
Lupu Carmen-Aurelia, telefon: 
0730.584.292, fax: 0269.588.101, 
e-mail: apoldudejos@gmail.com

l Primăria Comunei Fruntișeni, cu 
sediul în localitatea Fruntișeni, 
judeţul Vaslui, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de șef serviciu pentru situaţii 
de urgenţă (compartimentul protecţie 
civilă). Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă în data de 
16.05.2017, ora 10.00; -interviul se va 
desfășura în data de 18.05.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii (obliga-
toriu): medii; -condiţiile prevăzute la 
art.3 din regulamentul-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
ţiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, aprobat 
prin HG 286/2011; -permis de condu-
cere; -vechimea nu este obligatorie. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 
08.05.2017, ora 15.00, la sediul Primă-
riei Comunei Fruntișeni, jud.Vaslui. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Fruntișeni, jud.Vaslui, 
persoană de contact: Hazazup 
Mircea, telefon: 0751.224.267.

l Institutul de Chimie Macromole-
culară „Petru Poni”, cu sediul în Iași, 
Aleea Grigore Ghica Vodă, nr.41A, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant de Asistent de cerce-
tare în domeniul: Fizica polimerilor. 
Concursul se va desfășura conform 
Legii 319/2003, privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de art.15, 
alin.(6) și se vor depune în termen de 
30 zile de la publicarea anunţului. 
Detalii privind calendarul de desfășu-
rare a concursului, condiţiile specifice, 
tematica, bibliografia de concurs sau 
relaţii suplimentare se pot obţine la 
Serviciul resurse umane, sediul Insti-
tutului de Chimie Macromoleculară 
„Petru Poni” din Iași, telefon: 
0232.260.332, interior: 168, e-mail: 
balan.catalina@icmpp.ro sau pe site-
ul: www.icmpp.ro.

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de 
22.05.2017 orele 10.00 proba scrisă  și 
în data de 26.05.2017 interviul pentru 
ocuparea a 2 funcții publice de 
execuție la Compartimentul  inves-
tiții: 1.-consilier, clasa I, grad profesi-
onal debutant; 2.- referent, clasa  III, 
grad profesional superior; Au fost 
stabilite următoarele condiţii de parti-
cipare la concurs: consilier debutant: 
-să îndeplinească condiţiile prevăzute 
la art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici 
republicată; - studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, Facultatea de 
construcții și arhitectură, Facultatea 
de instalații, Facultatea de mecanică, 
Facultatea  energetică, Facultatea de 

hidrotehnică, - fără condiții de 
vechime. Referent superior: -să înde-
plinească condiţiile prevăzute la 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici repu-
blicată; - studii medii, liceul absolvit 
cu diplomă de bacalaureat: - vechime: 
minim 9 ani  în specialiatea stdiilor. 
Dosarele de înscriere se pot depune la 
Compartimentul resurse umane,  în 
termen de 20 de zile  de la data publi-
cării anunţului.  Pentru relaţii supli-
mentare vă puteţi adresa la 
Compartimentul  resurse umane, din 
cadrul Primăriei Municipiului 
Dorohoi sau la tel. 0231/610133, inte-
rior 114.

CITAȚII  
l Numiţii Omania Gheorghe, Baciu 
Lenuţa și Baciu Mihail Fabian sunt 
chemaţi la Judecătoria Botoșani în 
ziua de 27.04.2017, ora 8.30, în dosar 
nr. 16883/193/2016, în care au calitate 
de pârâţi. 

l Se citează numitul Foderá Anto-
nino, în calitate de pârât în Dosarul 
nr. 8421/280/2016, având ca obiect 
divorţ fără copii, aflat pe rolul  Jude-
cătoriei Pitești, la termenul din data 
de 12.05.2017, reclamantă fiind 
Şoimu Iuliana Camelia. 

l Numiţii Cimpoia Vasile domiciliat 
în comuna Casin, judeţul Bacău, 
Cimpoia Elena domiciliată în oraș 
Onești, 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 26.04.2017, la 
Judecătoria Dorohoi în calitate de 
pârâţi, ,,partaj succesoral”, recla-
mantă Aghiorghiesei Rodica.

l Citatie: Baloșan Bogdan este 
chemat la Judecătoria Sibiu, Calea 
Dumbrăvii, nr.30, în ziua de 
11.05.2017, în dosarul 5138/306/2016 
-revendicare imobiliară, Camera Sala 
B, Completul C9 Civil, ora 09.00, în 
calitate de pârât, în proces cu Deko 
Invest SRL în calitate de Reclamant. 
În caz de neprezentare a părţilor, 
judecata se va face în lipsă, dacă se 
solicită în scris acest lucru de către 
una din părţi.

DIVERSE  
l Cautis Adriana anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul "obtinere autorizatie 
de construire pentru imprejmuire 
teren si amaneajare parcare pietruita" 
propus a fi amplasat in jud.Ilfov, com.
Balotesti, sat Balotesti, str.Macilor. 
Informariile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul agentiei 
pentru protectia mediului Ilfov din 
Bucuresti, str.Aleea Lacul Morii nr. 1, 
secor 6 si la dna Cautis Adriana, 
comuna Corbeanca, sat Ostratu, str. 
Hipodromului, nr. 23, jud. Ilfov. 
Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul agentiei pentru 
Protectia Mediului Ilfov.

l SC TNT România SRL anunță 

publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere acord de mediu 
pentru proiectul: Extindere și modifi-
care centru logistic existent, împrej-
muire teren, amenajare incintă și 
organizare de șantier, propus a fi 
amplasat în:Str.Aurel Vlaicu nr.49, 
nr.cad.111575, Otopeni-Jud.Ilfov. 
Informațiile privind proiectul propus 
poate fi consultat la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului 
București, sector.6, Aleea Lacul Morii 
nr.1 și la sediul TNT România SRL, 
Şos.București-Ploiești, nr. 172-176, 
clădire Platinum Business and 
Convention Center, et.2, scț.B3 și B4, 
clădirea B. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru protecția Mediului Ilfov. 

l Va anuntam ca in dosar nr. 
5063/55/2017 al Judecatoriei Arad, 
s-a deschis procedura de declarare a 
mortii numitei Suciu Floare (nascuta 
in 05.07.1934), cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Pecica, str. 306, nr. 4 jud. 
Arad, cu invitatia ca orice persoana 
care poate oferi date pe care le 
cunoaste in legatura cu cel disparut sa 
le comunice Judecatoriei Arad, in 
termen de 2 luni de la data publicarii 
prezentului anunt''.

l Societatea Comercială Agromixt 
Prod Top SRL, cu sediul în comuna 
Timișești, județul Neamț, anunță 
lansarea unei proceduri pentru un 
grant de cercetare științifică prin care 
se urmărește optimizarea metodelor 
de diagnostic parazitologic și trata-
ment a tulburărilor gastro-intestinale 
la rumegătoare și reducerea pierde-
rilor economice. Competiția este 
adresată specialiștilor din domeniul 
Parazitologiei Veterinare. Pentru 
detalii despre competiție și consul-
tarea documentelor aferente proce-
durii vă rugăm să sunați la 
nr.0371.102.862/0744.524.935. 
Termen de înscriere: 20.zile de la data 
publicării anunțului.

l 1.Informaţii generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Comunei Valu lui Traian, 
Strada Primăriei, nr.1, judeţul 
Constanţa, cod fiscal: 4671718, 
t e l e fon :  0241 .231 .006 ,  fax : 
0241.231.353, e-mail: primar@valu-
lui-traian.ro. 2.Categoria și descrierea 
serviciilor: contract de finanţare 
nerambursabilă în conformitate cu 
prevederile Legii 350/2005, privind 
regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. 3.Domeniile pentru care se 
acordă finanţare nerambursabilă de 
la bugetul local în 2017, conform 
HCL nr.118/20.03.2017: 1.; Activităţi 
sportive; 69.050,00Lei. 2.; Culte religi-
oase; 210.000,00Lei. 3.; Activităţi 
culturale; 65.000,00Lei. Total: 
344.050,00Lei. 4.Durata de imple-
mentare a proiectelor: 15.06.2017-
30.12.2017. 5.Data-limită pentru 
depunerea proiectelor: 27.05.2017, 
ora 15.00. Solicitantul va depune 
documentaţia prevăzută în „Regula-

mentul privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile buge-
tului local al Comunei Valu lui Traian 
alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes local”, aprobat prin HCL nr. 
308/16.09.2015, la Registratura 
Primăriei Comunei Valu lui Traian, 
str.Primăriei, nr.1, cod poștal: 907300, 
cu menţiunea pe plic a denumirii 
proiectului, adresa și numele complet 
al solicitantului, domeniul pentru 
care se solicită finanţare cu menţi-
unea „A nu se deschide înainte de 
sesiunea de evaluare”. 6.Limba în 
care trebuie redactate documentele: 
limba română. 7.Comunicarea: 
Comisia va comunica la încheierea 
procedurii de evaluare și selectare, în 
scris, solicitanţilor neselecţionaţi 
motivele neacordării finanţării și celor 
selecţionaţi nivelul sumelor aprobate 
în vederea încheierii contractelor. 8.
Regulamentul privind regimul finan-
ţărilor nerambursabile din fondurile 
bugetului local al comunei Valu lui 
Traian alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes local se poate 
descărca de pe site-ul: www.valu-lui-
traian.ro. 9.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor este: 03.06.2017, 
ora 15.00. 10.Evaluarea și selecţio-
narea proiectelor în vederea obţinerii 
de finanţare nerambursabilă se va 
face de către comisia de evaluare și 
selecţionare a proiectelor de interes 
public în data: 08.06.2017, ora 11.00. 
11.Data transmiterii spre publicare a 
anunţului de participare către Regia 
Autonomă „Monitorul Oficial”: 
20.04.2017.

l 1.Autoritatea finanţatoare: 
Primăria Comunei Priboieni, cod 
fiscal: 4654768, jud.Argeș, com.Pribo-
ieni, sat Priboieni, nr.47, telefon: 
0248.656.001, fax: 0248.656.004, 
e-mail: primariacomuneipriboieni@
yahoo.com, web: www.priboieni.ro. 
2.Solicitanții: persoane fizice și juri-
dice fără scop patrimonial, asociații 
sau fundații, construite conform legii, 
cu sediul în comuna Priboieni, judeţul 
Argeș; 3.Reglementări legale privind 
acordarea de finanțare nerambursa-
bilă: Legea nr.350/2005, art. 20, alin. 2, 
privind regimul finanțărilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități de non-profit de 
interes general, cu modificările și 
completările ulterioare; 4.Se acordă 
finanțare nerambursabilă pentru 
programul: „Promovarea sportului de 
performanță”. 5.Suma aprobată pe 
anul 2017: 20.000Lei. 6.Durata 
maximă de implementare: 8 luni. 7.
Locul și durata-limită depunere a 
propunerilor de proiecte: solicitatul 
va depune propunerea de proiect la 
registratura Comunei Priboieni, 
județul Argeș, sat Priboieni, nr.47. 
Data-limită pentru depunerea propu-
nerilor de proiecte: 10.05.2017, ora 
10.00. 8. Solicitarea finanțării neram-
bursabile: documentația de solicitare 
a finanțării nerambursabile constând 
în Ghidul solicitantului privind  
regimul finanțărilor nerambursabile 
pe fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes general 
pentru domeniul sport, pe anul 2017, 
se poate procura la sediul: Comuna 
Priboieni, județul Argeș, sat Priboieni, 
nr.47, și de pe  site-ul: http://www.
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priboieni.ro/ag/secțiunea „Fonduri 
Nerambursabile”. 9.Procedura apli-
cată: atribuirea contractelor de finan-
țare nerambursabilă se face exclusiv 
pe baza selecției publice de proiecte. 
10. Criteriile și condițiile minimale de 
finanțare: Criteriile și condițiile mini-
male de finanțare a structurilor spor-
tive de drept public/privat sunt 
următoarele: a)să fie o structură 
sportivă recunoscută în condiţiile 
legii, având sediul în raza teritori-
al-administrativă a comunei Priboieni 
-Certificat de înregistrare Sportivă 
(CIS) -obligatoriu -copie; b)să facă 
dovada afilierii la federaţia sportivă 
naţională de specialitate și/ sau la 
asociaţia pe ramură de sport jude-
ţeană -pentru cluburile și asociaţiile 
sportive private; c)să facă dovada 
depunerii situaţiei financiare la data 
de 31 decembrie anul precedent la 
organul fiscal competent; -Bilanţ 
contabil vizat pe anul anterior; e)să 
nu aibă obligaţii de plată exigibile 
privind impozitele și taxele către stat, 
precum și contribuţiile către asigură-
rile sociale de stat; Certificat fiscal 
valabil de la Administraţia Finan-
ciară; f)să nu se afle în litigiu cu insti-
tuţia publică căreia îi solicită 
atribuirea unui contract de finanţare; 
g)să nu furnizeze informaţii false în 
documentele care însoţesc cererea de 
finanţare; -Declaraţiile din Cererea de 
Finanţare; h)să participe cu o contri-
buţie financiară de minimum 20% 
din valoarea totală a finanţării; 
-Extras de cont sau contracte de 
sponsorizare; i)să nu facă obiectul 
unei proceduri de dizolvare sau de 
lichidare ori să nu se afle deja în stare 
de dizolvare sau de lichidare în 
conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; j)să depună cererea de finan-
ţare completă în termenul stabilit de 
autoritatea finanţatoare; k)să depună 
declaraţie privind conformitatea cu 
originalul a documentelor justificative 
și a faptului că documentele justifica-
tive depuse nu vor fi decontate către 
un alt finanţator; l)raport de activitate 
pentru anul anterior vizat de direcţia 

județeană. Selecţia și evaluarea 
proiectelor va avea loc în perioada 
11.05.2017-12.05.2017. Precizăm că 
accelerarea procedurii de selecţie se 
datorează necesităţii de demarare a 
proiectelor asociaţiilor și fundaţiilor 
din comuna Priboieni, care solicită 
finanţare de la bugetul local. Evalu-
area calității propunerilor, inclusiv a 
bugetului propus, va fi efectuată în 
conformitate cu criteriile de evaluare 
conținute în Grila de acordare a 
punctajelor pentru proiecte sportive 
de către Comisia de evaluare și 
selecție a proiectelor. Numai proiec-
tele care obțin un punctaj de minim 
50 puncte vor putea obține finanțare 
în limita bugetului programului și 
ierarhiei punctajelor. Criteriul de 
acordare a finanţării este punctajul 
total al proiectului.

ADUNĂRI GENERALE  
l Administratorul unic al S.C. Agro-
prest Afumati S.A., CIF: RO 
5 7 7 1 0 9 0 ,  N r.  R e g .  C o m . : 
J23/122/2004, în conformitate cu art. 
117 din Legea nr. 31/1990, republi-
cată, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru data 
de 22.05.2017 ora 14 la sediul social 
din Afumaţi, str. Revoluţiei nr. 1, jud. 
Ilfov, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
la data de 01.05.2017, cu următoarea 
ordine de zi: 1. prezentarea și apro-
barea raportului de gestiune, a bilan-
ţului contabil, a contului de profit și 
pierderi și a raportului comisiei de 
cenzori pe anul 2016; 2. stabilirea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2017; 3. prelungirea mandatului 
administratorului unic; 4. prelungirea 
creditării prin Raiffeisen Bank și 
creditarea cu subvenţia APIA; 5. 
diverse. În caz de neîndeplinire a 
cvorumului, a doua adunare va avea 
loc în 24.05.2017 în același loc și la 
aceeași oră.

l Consiliul de Administraţie al S.C. 
FI -BA Balotesti S.A., cu sediul în 
comuna Balotești, șoseaua Unirii nr. 
145, judeţul Ilfov, înmatriculată sub 
nr. J23/920/2003, în conformitate cu 
Legea nr. 31/1990, modificată și repu-
blicată, precum și cu actul său consti-
tutiv, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru data 

de 26 mai 2017, orele 10.00, la sediul 
societăţii. Adunarea Generală va avea 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea raportului de gestiune al Consi-
liului de administraţie, a Raportului 
comisiei de cenzori și a situaţiilor 
financiare anuale, inclusiv a contului 
de profit și pierderi la 31.12.2016. 2. 
Aprobarea proiectului de buget de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2017. 
3. Diverse. Vor avea dreptul de parti-
cipare la Adunarea Generală acţio-
narii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la sfârșitul zilei de 
20.05.2017. Dacă la prima convocare 
Adunarea Generală nu se va putea 
ţine, aceasta va avea loc la data de 
27.05.2017, la aceeași oră, în același 
loc și cu aceeași ordine de zi. Preșe-
dinte al Consiliului de Administraţie 
S.C. FI -BA Balotesti S.A. Marcello 
Lottini.

l Consiliul de Administraţie al S.C. 
Silvarom S.A., cu sediul în București, 
Intrarea Rocilor, nr. 12-16, sector 6, 
înregistrată la Registrul Comerţului 
sub nr. J40/239/1991, cod fiscal RO 
433926, în conformitate cu art. 117 
din Legea 31/1990, modificată și 
completată prin Legea 441/ 2006 și 
art. 13 din  Actul Constitutiv, 
convoacă prin Președintele Consi-
liului de Administraţie, ing. Ştefan 
Bârle, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 
26.05.2017, ora 10, la sediul societăţii 
din Intrarea Rocilor, nr. 12-16, sector 
6, București, cu următoarea ordine de 
zi: 1) Prezentarea, discutarea si apro-
barea raportului administratorilor 
pentru exerciţiul financiar 2016, a 
bilanţului contabil, a contului de 
profit și pierdere; 2) Prezentarea 
Raportului societăţii de audit; 3) 
Aprobarea descărcării de gestiune a 
administratorilor societăţii pentru 
activitatea desfășurată în exerciţiul 
financiar 2016; 4) Prezentarea, dezba-
terea și aprobarea Bugetului de Veni-
turi și Cheltuieli pentru anul 2017; 5)  
Împuternicirea Consiliului de Admi-
nistraţie de a modifica organigrama, 
structura societăţii și să ia  măsurile 
necesare în situaţie de criză econo-
mică pentru atenuarea efectelor 
negative  pentru economia societăţii; 
6) Împuternicirea Consiliului de 

Administraţie pentru angajarea de 
credite în lei și/ sau în valută și credite 
factoring, în cadrul  plafonului 
maxim de 5.400.000 lei (aproximativ 
1.200.000 EURO), precum și pentru 
reînnoirea/ prelungirea/ majorarea 
contractelor de credit aflate în deru-
lare și pentru constituirea oricăror 
garanţii, mobiliare sau imobiliare, cu 
privire la oricare dintre bunurile 
societăţii în scopul garantării acestor 
credite și împuternicirea Directorului 
General să semneze în numele socie-
tăţii contractele de credit, actele 
adiţionale și contractele de garanţie; 
7) Împuternicirea Consiliului de 
Administraţie de a vinde oricare din 
bunurile societăţii pentru echilibrarea 
din punct de vedere financiar a socie-
tăţii; 8) Aprobarea folosirii rezervelor 
și profitului nerepartizat pentru 
acoperirea pierderilor; 9) Împuterni-
cirea d-lui  ing. Bârle Ştefan, Preșe-
dintele Consiliului de Administraţie 
-Directorul General al societăţii să 
semneze actele necesare publicării și 
ducerii la îndeplinire a hotărârilor 
Adunării Generale a Acţionarilor, 
inclusiv cele care se adresează autori-
tăţilor publice și/ sau băncilor. Materi-
alele ce vor fi prezentate Adunării 
Generale a Acţionarilor pot fi consul-
tate la sediul societăţii. Acţionarii 
înscriși în Registrul acţionarilor până 
la 24.05.2017 pot participa la ședinţa 
Adunării Generale a Acţionarilor 
personal sau prin procură specială 
dată altor acţionari care să-i repre-
zinte. Formularele de “Procură 
specială" se pot obţine de la Secretari-
atul Consiliului de Administraţie al 
societăţii, începând cu data de  
26.04.2017 și vor fi  depuse la secreta-
riatul Adunării Generale a Acţiona-
rilor cel târziu cu 48 de ore înainte de 
data ţinerii A.G.A. În cazul neîntru-
nirii cvorumului pentru prima convo-
care, a doua convocare A.G.A. va 
avea loc pe data de 27.05.2017 în 
același loc și aceeași oră, fără altă 
notificare a acţionarilor. Președintele 
Consiliului de Administraţie, ing. 
Ştefan Bârle.

l Convocare: În  conformitate  cu 
prevederile  articolului 117 din Legea 
societăților nr. 31/1990, republicată,  

cu modificările și completările ulteri-
oare, și  având  în vedere prevederile 
din Actul  Constitutiv al societăţii pe 
acțiuni  ROMENERGO Mecanic 
S.A., cu sediul în Str. Dumitru 
Brumarescu nr.9, Sector 4, București, 
înregistrată la Registrul Comerţului 
sub nr. J40/22/1990, C.U.I. 368267 
(denumită în continuare și  “Socie-
tatea”), Administratorul unic al 
Societăţii convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor ROME-
NERGO Mecanic S.A. pentru data de 
26.05.2017, ora 12:00, respectiv 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor  ROMENERGO 
Mecanic S.A. pentru data de 
26.05.2017, ora 13:00, ambele adunări  
urmând a se ţine la adresa din Bucu-
rești, sectorul 1, Calea Floreasca, 
nr.175, etaj 7, sala de ședinţe, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor Societăţii la sfârșitul zilei 
de 15.05.2017, stabilită ca dată de 
referinţă pentru ambele adunări. 
Ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor: 1. Prezen-
tarea, dezbaterea și aprobarea Situaţi-
ilor Financiare anuale întocmite 
pentru exerciţiul financiar al anului 
2016 și repartizarea profitului net al 
Societăţii; 2. Prezentarea și dezba-
terea Raportului Auditorului Finan-
ciar al Societăţii pentru exerciţiul 
financiar al anului 2016; 3. Prezen-
tarea și dezbaterea Raportului Admi-
nistratorului unic al Societăţii pentru 
exerciţiul financiar încheiat la 31 
Decembrie 2016; 4. Aprobarea activi-
tăţii și descarcărea de gestiune a 
Administratorului unic  al Societăţii 
pentru activitatea desfășurată în 
exerciţiul financiar al anului 2016; 5. 
Prezentarea, dezbaterea și aprobarea 
Bugetului de venituri și cheltuieli  al  
Societăţii pentru exercitiul financiar 
al anului 2017; 6. Împuternicirea 
Administratorului Unic al Societăţii, 
dl. Poenaru Corneliu-  Adrian,  să 
aducă la îndeplinire hotărârea AGOA 
și să îndeplinească toate formalităţile 
necesare pentru efectuarea înregistră-
rilor privind hotărârea AGOA în 
Registrul Comerţului și publicarea 
acesteia în Monitorul Oficial al 
României putând sub-delega aceste 

competente unei terţe persoane. 
Ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor: 1.Radi-
erea  din  obiectul de activitate  al  
Societăţii  a  activităţii  CAEN 5629- 
Alte servicii de alimentaţie n.c.a.  și  
actualizarea  art.7 din Actul consti-
tutiv  al  Societăţii, care va avea 
următorul cuprins: “Art. 7. Alte acti-
vităţi: 1624- Fabricarea ambalajelor 
din lemn; 1812- Alte activităţi de 
tipărire n.c.a.; 1814– Legatorie și 
serviciii conexe; 2511- Fabricarea de 
construcţii metalice și părţi compo-
nente ale structurilor metalice; 2521- 
Producţia de radiatoare și cazane 
pentru încalzire centrală; 3311– 
Repararea articolelor fabricate din 
metal; 2529- Producţia de rezervoare, 
cisterne și containere metalice; 2530- 
Producţia generatoarelor de aburi (cu 
excepţia cazanelor pentru încălzire 
centrală); 2561- Tratarea și acoperirea 
metalelor; 2562– Operaţiuni de meca-
nică generală; 2591- Fabricarea de 
recipiente containere și alte produse 
similare din oţel; 2599- Fabricarea 
altor articole din metal n.c.a.; 2711– 
Fabricarea motoarelor, generatoarelor 
și transformatoarelor electrice; 3314- 
Repararea echipamentelor electrice; 
2812– Fabricarea de motoare hidrau-
lice; 2821– Fabricarea cuptoarelor, 
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furnalelor şi arzătoarelor; 2822- 
Fabricarea echipamentelor de ridicat 
şi manipulat; 3312- Repararea maşi-
nilor; 4329- Alte lucrări de instalaţii 
pentru construcţii; 2829– Fabricarea 
altor maşini şi utilaje de utilizare 
generală n.c.a.; 2891- Fabricarea 
utilajelor pentru metalurgie; 2892- 
Fabricarea utilajelor pt. extracţie şi 
construcţii; 2899– Fabricarea altor 
maşini şi utilaje specifice n.c.a.; 2896– 
Fabricarea utilajelor pentru prelu-
crarea maselor plastice şi  a 
cauciucului; 2894– Fabricarea utila-
jelor pentru industria textile, a îmbră-
cămintei şi a pielăriei; 3011–  
Construcţia de nave şi structuri pluti-
toare; 3831– Demontarea (dezasam-
blarea) maşinilor şi a echipamentelor 
scoase din uz pentru recuperarea 
materialelor; 3832– Recuperarea 
materialelor reciclabile sortate; 4511– 
Comert cu autoturisme şi autovehi-
cule uşoare (sub 3,5 t); 4662- Comertul 
cu ridicata al maşinilor-unelte; 4677- 
Comertul cu ridicata al deseurilor şi 
resturilor; 4690– Comerţ cu ridicata 
nespecializat; 4752– Comerţ cu 
amănuntul al articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi a celor pentru 
vopsit, în magazine nespecializate; 
4939 – Alte transporturi terestre de 
călători n.c.a.; 4941- Transporturi 
rutiere de mărfuri; 4942– Serviciii de 
mutare; 5210– Depozitări; 5224– 
Manipulări; 6810-  Cumpărarea şi 
vânzarea de bunuri imobiliare 
proprii; 6820- Închirierea şi subînchi-
rierea bunurilor imobiliare proprii sau 
închiriate; 7711– Activităţi de închi-
riere şi leasing cu autoturisme şi 
autovehicule rutiere uşoare; 7320– 
Activităţi de studiere a pieţei şi de 
sondare a opiniei publice; 7112– Acti-
vităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea; 7111– Acti-
vităţi de arhitectură; 7739– Activităţi 
de închiriere şi leasing cu alte maşini, 
echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.; 
8532– Învăţământ secundar, tehnic 
sau profesional; 8559- Alte forme de 
învăţământ n.c.a.”2. Aprobarea 
garantării  obligaţiilor de rambursare  
a creditelor  acordate de Libra 
Internet Bank S.A., prin Sucursala 

Bucureşti,  societăţii  Industrial 
Energy S.A. cu imobilele proprietatea 
Societăţii, situate în mun. Bucureşti, 
str. Dumitru Brumărescu nr. 9A, 
sector 4, înscrise în Cartea funciară 
nr. 209217 a localităţii Bucureşti 
Sector 4, cu nr. cadastral 209217 –
pentru teren şi nr. cadastral 209217-
C1  respectiv nr. cadastral 209217- C2 
–pentru construcţii,  respectiv  cu 
imobilul  situat în mun. Bucureşti, str. 
Dumitru Brumărescu nr.9, sector 4, 
înscris în Cartea Funciară nr. 200548  
a mun. Bucureşti, sector 4, identificat 
cu număr  cadastral 200548, în  
schimbul  unui  comision pentru 
garantare. 3. Împuternicirea Admi-
nistratorului Unic al Societăţii, dl. 
Poenaru Corneliu-  Adrian,  să aducă 
la îndeplinire hotărârea AGEA şi să 
îndeplinească toate formalităţile 
necesare pentru efectuarea înregistră-
rilor privind hotărârea AGEA în 
Registrul Comerţului şi publicarea 
acesteia în Monitorul Oficial al 
României, pentru semnarea Actului 
constitutiv al Societăţii în forma actu-
alizată,  precum  şi  pentru a negocia 
şi semna documentaţia conexă garan-
ţiilor ce se vor constitui conform 
punctului 3, putand sub-delega aceste 
competenţe unei terţe persoane.***-
Completarea ordinii de zi:  În cel 
mult 15 zile de la publicarea prezen-
tului Convocator în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IV-a, unul sau 
mai multi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social al Societăţii, 
pot înainta Administratorului unic  al  
Societăţii cereri privind introducerea 
unor noi puncte pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare/ Extra-
ordinare  a Acţionarilor. Ordinea de zi 
completată cu punctele propuse de 
acţionari, ulterior convocării, se va 
publica în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a IV-a, cu cel puţin 10 zile 
înaintea Adunării Generale Ordinare/ 
Extraordinare  a Acţionarilor. Partici-
parea la şedința Adunării Generale 
Ordinare/ Extraordinare a Acţiona-
rilor: La Adunarea Generală Ordi-

nară/ Extraordinară a Acţionarilor 
pot participa şi pot vota, direct sau 
prin reprezentare, în baza unei 
procuri speciale,  toţi acţionarii 
înscrişi în Registrul Acţionarilor la 
data de 15.05.2017, stabilită ca dată 
de referinţă pentru ambele adunări; 
acţionarii nu vor putea fi reprezentaţi 
în adunarile  generale decât prin alţi 
acţionari. Acţionarii îndreptăţiţi pot 
participa şi pot vota în cadrul 
Adunării Generale Ordinare/ Extra-
ordinare a Acţionarilor  pe  baza  
actului de identitate, buletin de iden-
titate/ carte de identitate, pentru 
cetățenii români sau, după caz, cu 
paşaport/ legitimație de şedere pentru 
cetățenii străini, în cazul acționarilor 
persoane fizice, respectiv pe baza 
actului de identitate al reprezentan-
tului legal însoțit de un document 
oficial, în original, care îi atestă 
aceasta calitate (certificat constatator 
emis de Registrul Comerţului cu cel 
mult 10 zile înainte de data şedinței), 
în cazul acționarilor persoane juri-
dice. Mandatarii acționarilor 
persoane fizice pot participa şi pot 
vota în cadrul Adunării Generale 
Ordinare/ Extraordinare  a Acţiona-
rilor pe baza actului de identitate 
însoțit de procura specială semnată 
de acționarul persoană fizică şi 
depusă în prealabil la sediul Socie-
tății. Mandatarii acționarilor 
persoane juridice pot participa şi pot 
vota în cadrul Adunării Generale 
Ordinare/ Extraordinare  a Acţiona-
rilor pe baza actului de identitate al 
mandatarului, însoțit de procura 
specială semnată de reprezentantul 
legal şi de certificatul constatator 
emis de Registrul Comerţului care 
atestă calitatea de reprezentant legal 
a semnatarului procurii speciale, 
ambele depuse în prealabil la sediul 
Societății. Materialele informative: 
Documentele şi materialele informa-
tive vizând problemele înscrise pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare/ Extraordinare  a Acționa-
rilor se află la dispoziţia acţionarilor, 
putând fi consultate de aceştia la 
sediul social al Societății, în fiecare zi 
lucrătoare, între orele 10:00– 14:00, 
începând cu data publicării prezen-
tului Convocator în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IV-a. În cazul 
în care nu se vor îndeplini condiţiile 
legale privind ținerea Adunării Gene-
rale Ordinare/ Extraordinare a Acțio-
nari lor,  Adunarea Generală 
Ordinară/ Extraordinară  a Acţiona-
rilor se reprogramează pentru data de 
29.05.2017, la aceleaşi ore, în acelaşi 
loc şi cu aceeaşi ordine de zi; data de 
referință stabilită pentru identificarea 
acţionarilor îndreptăţiţi să participe şi 
să voteze în cadrul Adunării Generale 
Ordinare/ Extraordinare a Acționa-
rilor rămâne aceeaşi. Administratorul 
unic al ROMENERGO Mecanic  S.A. 
Poenaru Corneliu– Adrian.

LICITAȚII  
l SC Electroexpert 96 Construct 
SRL, in faliment, anunta vanzarea la 
licitatie, prin lichidatorul judiciar 
Suma Insolvency IPURL, a bunurilor 
din patrimoniu, prin licitatie publica. 
Sedintele de licitatie vor avea loc 
saptamanal, in fiecare zi de vineri, la 
sediul lichidatorului judiciar situat in 
Bucuresti, Al. Emil Botta nr. 4, BL. M 
104, Ap. 5, Sect. 3. Date de contact: 
telefon 0314359396; fax 0372.895.818; 
email office@sumainsolvency.ro. 
Bunurile ce urmeaza a fi licitate: - 
materiale utilizate in industria elec-
trica in valoare de 15039 lei plus TVA; 
- obiecte de inventar respectiv birotica 
si elemente it in valoare de 7336 lei 
plus TVA; - echipamente tehnologice 
utilizate in industria electrica - echi-
pamente si instalatii pram- 4524 lei 
plus TVA; -mijloace de transport in 
valoare de 26576 lei plus TVA. 
Caietul de sarcini, in valoare de 500 
lei, se va putea achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar.

l SC Codacons SRL, prin lichidator 
judiciar, anunţă vânzarea prin lici-
taţie publică a bunurilor imobile si 
mobile aflate in patrimoniul debi-
toarei, respectiv: teren intravilan 
situat in Breaza, Cartier Frasinet FN, 
jud Prahova, in suprafata de 2791 
mp, la pretul de 91.200 lei, buldoexca-
vator la pretul de 12.800 lei, autotu-
rism Volvo la pretul de 10.800 lei, etc. 
Licitatia are loc in baza Adunarii 
Creditorilor din data de 10.08.2016, 
ce a incuviintat raportul de evaluare 
si regulamentul de participare la lici-
tatie. Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 20% fata de pretul stabilit in 
raportul de evaluare. Licitaţia va avea 
loc pe data de 25.04.2017, 09.05.2017, 
23.05.2017, 06.06.2017 si 20.06.2017, 
orele 12.30 în Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 
Prahova. Relaţii suplimentare la 
telefon 0344104525.

l SC International Alpha Trans 
SRL, prin lichidator judiciar, anunta 
vanzarea la licitatie publica a bunu-
rilor aflate in patrimoniul societatii 
debitoare conform regulamentului de 
vanzare a bunurilor si a raportului de 
evaluare incuviintat de Adunarea 
Creditorilor din 20.04.2017, si anume 
terenul in suprafata de 2.279 mp, 
situat com. Paulesti, sat Gageni, jud. 
Prahova compus din: terenul in 
suprafata de 2.000 mp, tarla 1, 
parcela L 64/14, nr. cad. 10702 si teren 
intravilan (drum) in suprafata de 279 
mp, Tarla 1, parcela L46/14, nr. cad. 
10701, la pretul de 82.000 lei. Pretul 
de pornire al licitatiilor este cel stabilit 
in raportul de evaluare. Sedintele de 
licitatii vor avea loc pe data de 
26.04.2017, 03.05.2017, 08.05.2017, 
10.05.2017, 15.05.2017, 17.05.2017, 
22.05.2017, 24.05.2017, 29.05.2017, 

31.05.2017, 05.06.2017, 07.06.2017, 
09.06.2017, 12.06.2017, 14.06.2017, 
19.06.2017, 21.06.2017, 26.06.2017, 
28.06.2017 si 30.06.2017 orele 12.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B. Relatii suplimen-
tare la sediul lichidatorului judiciar 
cat si la telefon 0344104525.

l Activ Insolv SPRL, lichidator al 
SC Doua Flori SRL, anunţă 
vânzarea prin licitatie publică, în 
condiţiile art. 116 alin. 2 din Legea 
nr. 85/2006, a bunurilor imobile 
proprietatea debitoarei: 1. Imobil 
situat in intravilanul localitatii 
Vladesti, punctul „Tarina”, jud.
Valcea, format din teren curti 
constructii in suprafata de 388 mp si 
cladire cu regim de inaltime P+M in 
suprafata desfasurata de 222 mp, la 
pretul de pornire de 156.747 lei; 2. 
Imobil situat in intravilanul locali-
tatii Vladesti, punctul „Tarina”, jud.
Valcea, format din teren curti 
constructii in suprafata de 340 mp si 
cladire cu regim de inaltime P+M in 
suprafata desfasurata de 134 mp, la 
pretul de pornire de 108.113 lei; 3. 
Imobil situat in intravilanul locali-
tatii Vladesti, punctul „Tarina”, jud.
Valcea, format din teren curti 
constructii in suprafata de 529 mp si 
cladire cu regim de inaltime P+M in 
suprafata desfasurata de 134 mp, la 
pretul de pornire de 117.747 lei; 4. 
Imobil situat in intravilanul locali-
tatii Vladesti, punctul „Tarina”, jud.
Valcea, format din teren curti 
constructii in suprafata de 471 mp si 
cladire cu regim de inaltime P+M in 
suprafata desfasurata de 132 mp, la 
pretul de pornire de 113.155 lei; 5. 
Imobil situat in intravilanul locali-
tatii Vladesti, punctul „Tarina”, jud.
Valcea, format din teren curti 
constructii in suprafata de 400 mp si 
cladire cu regim de inaltime P+M in 
suprafata desfasurata de 132 mp, la 
pretul de pornire de 109.983 lei; 
Sedinţele de licitaţie publică se orga-
nizează la sediul lichidatorului din 

Rm. Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 34, bl. 
CPL, sc. A, parter, în zilele de 
25.04.2017, 09.05.2017, 23.05.2017, 
06.06.2017 si 20.06.2017 ora 14:00. 
Relaţii suplimentare privind imobi-
lele scoase la vânzare, caietul de 
sarcini si condiţiile de participare la 
licitaţie  se pot obţine la sediul lichi-
datorului sau la telefon/ fax 
0 3 5 0 4 1 4 8 8 0 ;  0 7 4 3 0 5 0 7 2 7 ; 
0742307351.

PIERDERI  
l Pierdut Aviz Orar de functionare, 
eliberat de Primaria Arad, pentru 
Bulzan Nicoleta II. Il declar nul.

l Pierdut Atestat Transport marfa, 
eliberat de ARR Bucuresti , pe 
numele Ardelean Mircea Florian.Il 
declar nul.

l Declar pierdut şi nul Atestat profe-
sional marfă (CPI) eliberat pe numele 
Persu Doru, de către ARR Dolj.

l Pierdut certificat ambarcațiune 
Galant –TL 01001 înmatriculat la 
Căpitănia Portului Tulcea pe numele: 
Deaconescu Vasile –Daniel. Se 
declară nul.

l Declar pierdut (nul) atestat taxi 
seria CPTx nr. 103536 emis de A.R.R. 
Bucureşti pe numele Calistrache 
Cristian –Marian.

l Administrator Bercaru Cristina la 
S.C. Mystic Pitta S.R.L., cu sediul 
social în Bucureşti, sector 4, şoseaua 
Vitan Bârzeşti nr. 7D, bloc 1, scara B, 
etaj 7, ap. 113, J40/17772/2008, C.U.I. 
RO 24623863, declar pierdute casa de 
marcat seria număr VF 804191 şi 
documentele fiscale aferente ale 
societăţii mai sus menţionată, declar 
documentele nule.

l Declar pierdută legitimaţia de 
student cu numele Oprea Claudia de 
la Universitatea din Bucureşti, Admi-
nistrarea Afacerilor.

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 

în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de 

procedură fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Mih & 

Ank Trans Total SRL - Valea Mare Pravăț după cum urmează: 

Denumire, Valoare [RON, fără TVA]: Autotractor DAF; nr. 

înmatriculare AG-61-AMR, 28.300 lei; Semiremorcă Schmitz; nr. 

înmatriculare AG-80-AMR, 8.700 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 

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

de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 

RO78TREZ0475067XXX004233 deschis la Trezoreria Câmpulung 

Argeș precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 

Legea 207/2015, până în ziua de 03/05/2017. Licitația va avea loc 

în data de 04/05/2017, ora 11:00:00, la Sediul SC Mih & Ank 

Trans Total SRL, loc. Valea Mare Pravăț, sat Șelari, nr. 90, jud. 

Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care 

pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta 

organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua 

anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul 

Fiscal Municipal Câmpulung, tel 0248.510098.


