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OFERTE SERVICIU

l Angajez agent securitate zona 
Gara Basarab. 0736.376.237; 
0723.918.782

l Maricon Instalaţii angajăm 
şofer autoutilitară 3,5 tone. 
Informaţii  la telefoanele: 
0726.274.266 sau 021.351.51.86.

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 Academia Română Filiala 
Iaşi, Institutul de Arheologie, 
organizează în ziua de 26 aprilie 
2017, ora 10.00 concurs pentru 
ocuparea postului de cercetător 
ştiințific gradul II, în domeniul 
Arheologie medievală, speciali-
zarea Arheologia oraşului medi-
eval românesc. Concursul se va 
desfăşura  conform Legi i 
319/2003 privind Statutul perso-
nalului de cercetare-dezvoltare. 
Dosarul de concurs se depuneîn-
termen de 30 de zile de la data 
publicăriianunţuluiînziar. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
de la secretariatul institutului şi/
sau de la Biroul Resurse Umane, 
Salarizare, telefon: 0332106173 
/0332101115.

l Anunţ Primăria Comunei 
Cudalbi, Județul Galați,anunță 
organizarea concursului de 
RECRUTARE în vederea 
ocupării posturilor vacante 
următoare: -1post referent, clasa 
III, gradul profesional superior 
in cadrul compartimentului 
registre agricole şi activitate 
funciară.Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 20zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial, 
partea a III-a,la sediul instituţiei.
Proba scrisă a examenului /
concursului  se organizează în 
data de 19.04.2017,la ora 10,00 în 
sala de şedințe a Consiliului 
Local Cudalbi. Interviul se va 
d e s f ă ş u r a  î n  d a t a  d e 
24.04.2017,la ora 14,00 în sala de 
şedință a Consiliului Local 
Cudalbi.Relații la sediul Primă-
riei Comunei Cudalbi, str.Ștefan 
ce l  Mare  nr.162 ,  t e l / fax 
0236862055.

l Centrul Național al Cinemato-
grafiei organizează, la sediul său 
din Bucureşti, str. Dem. I. 
Dobrescu nr. 4-6, sector 1, în data 
de 24 aprilie 2017, ora 10.00, 
concurs de recrutare pentru 

ocuparea a 2 funcţii publice de 
execuţie vacante de: 1. 1 funcție 
de consilier juridic, clasa I, 
gradul profesional superior la 
Compart imentul  Jur id ic . 
Condiții de participare: -studii 
universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul ştiințelor juri-
dice; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de execuție 
minimum 9 ani; 2. 1 funcție de 
consilier, clasa I, grad profesional 
superior -Serviciul Fond Cinema-
tografic. Condiții de participare: 
-studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în dome-
niul şti ințelor economice; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice de execuție minimum 9 
ani; Condițiile specifice de parti-
cipare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
Centrului Național al Cinemato-
grafiei, www.cnc.gov.ro. Dosarele 
de concurs se vor depune în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, în 
condițiile legii. Informații supli-
mentare se pot obține la sediul 
Centrului Național al Cinemato-
grafiei şi la nr. de telefon 
0213104301.

l Școala Gimnazială de Arte nr. 
4,  organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a postului de muncitor cali-
ficat –fochist. Concursul va avea 
loc în data de 12.04.2017 la sediul 
unității Școala Gimnazială de 
Arte nr. 4, şi va avea două probe: 
-proba practică -ora 10,00; 
-interviu –ora 13.00. Condițiile de 
participare sunt cele prevăzute la 
condiții generale, conform art. 3, 
al Regulamentului –cadru 
aprobat prin Hotărarea Guver-
nului nr. 286 din 23 martie 2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Condițiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcției 
contractuale sunt: -studii medii/ 
liceale/ şcoală profesională; -deți-
nerea unui certificat de calificare 
pentru meseria de fochist pentru 
cazane de joasă presiune. 
Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 
-24 .03 .2017  –31 .03 .2017 : 
termenul pentru depunerea dosa-
relor; -12 aprilie 2017, ora 10,00: 
probă practică concurs; -12 
aprilie 2017 ora 13,00: interviu. 
Informatii se pot obtine la 
n u m a r u l  d e  t e l e f o n 
021.242.14.50.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Ilfov organizează, 
în temeiul HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, concurs pentru ocuparea 
unui post vacant pe perioadă 
nedeterminată de timp corespun-
zător funcţiilor contractuale de 
conducere din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Ilfov, după cum urmează: -1 
post de şef Birou Arhivă gr.II din 
cadrul Biroului Arhivă, repar-
tizat 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. Cerinţele specifice 
pentru ocuparea postului -şef 
Birou Arhivă gr.II: -studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă în profilul: 
administraţie publică, tehnic, 
cadastru, construcții, manage-
ment,   specializarea adminis-
traţie publică, comunicare, 
cadastru, inginer, construcții; 
-vechime în specialitatea studiilor 
absolvite: minim 3 ani şi 6 luni; 
-curs arhivar; -abilităţi comuni-
care; -cunoştinţe operare calcu-
lator. Data-limită de depunere a 
dosarelor de concurs este 
10.04.2017, inclusiv, ora 16.00, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Ilfov. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul OCPI Ilfov, Șos.Kiseleff, 
nr.34, sector 1: -proba scrisă: în 
data de 21.04.2017, ora 09.00; 
-interviul: în data de 27.04.2017, 
de la ora 09.00. Date de contact: 
telefon: 021.224.60.85, interior: 
126; e-mail: if@ancpi.ro. Temei 
legal: art.7, alin.(4) din HG nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.

l Primăria Oraşului Oraviţa, cu 
sediul în jud.Caraş-Severin, loc.
Oraviţa, str.1 Decembrie 1918, 
nr.60, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei 
funcţii publice de execuţie 
vacante din cadrul Comp.
Protecţia Mediului al Serviciului 
pentru Amenajarea Teritoriului 
şi Urbanism: 1 post inspector, 
cls.I, grad debutant.  Concursul 
se va desfăşura la sediul Primă-
riei Oraviţa şi va consta în desfă-
şurarea probei scrise şi  a 
interviului. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevă-
zute de art.54 din Legea nr. 
188/1999, privind Statutul funcţi-
onarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs:  -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă; -vechimea necesară 
exercitării funcţiei contractuale:-. 
Condiţii de desfăşurare a concur-
sului: -proba scrisă se va desfă-
şura în data de 25.04.2017, ora 
10.00, la sediul Primăriei, iar 
interviul se va desfăşura în data 
de 27.04.2017, ora 12.00, la sediul 
Primăriei. Dosarele de înscriere 
la concurs se vor depune la regis-
tratura Primăriei Oraviţa în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a. Relaţii suplimen-
t a r e  s e  p o t  o b ţ i n e  l a 
tel.0255.571.133, int.13.

l Institutul Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare şi Încercări pentru 
Electrotehnică-ICMET Craiova 
organizează concurs pentru 
ocuparea postului de „econo-
mist”. Obiectul principal de acti-
vitate al ICMET Craiova este 
“Cercetare şi dezvoltare în alte 
ştiinţe naturale şi inginerie” (cod 
CAEN 7219) şi este stabilit prin 
HG nr. 81/11.02.1999, modificată 
prin HG nr.1495/2008, privind 
organizarea şi funcţionarea Insti-
tutului Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare şi Încercări pentru 
Electrotehnică- ICMET Craiova. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul ICMET Craiova din Bvd.

Decebal, nr.118A, Craiova, în 
data de 27.04.2017, începând cu 
ora 09.00. Data limită de depu-
nere a dosarului: 24.04.2017, ora 
14.00. Metodologia de concurs, 
Regulamentul de desfăşurare a 
concursului ,  Criteri i le  de 
evaluare, Atribuţiile postului, etc. 
se obţin de pe pagina web a insti-
tutului: www.icmet.ro, sau de la 
sediul unităţii. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la numărul 
de telefon: 0747.034.859 (în 
intervalul orar 8.00-17.00) sau la 
adresa de e-mail: nela@icmet.ro

l Primăria Comunei Borca, 
Judeţul Neamţ, organizează 
concurs/examen în vederea 
ocupării funcţiei contractuale de 
execuţie pe perioadă nedetermi-
nată de conducător autospecială 
în cadrul Serviciul  Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă al 
comunei Borca, la sediul institu-
ţiei în data de 13 aprilie 2017, ora 
9,00. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs/examen; a) studii 
medii;  b) carnet de conducere 
categoria  B.C .E; c)  minim 5 ani 
vechime în muncă ca şi condu-
cător auto în categoriile C şi E. 
Tipul probelor de concurs: a) 
proba scrisă se va desfăşura la 
sediul Primăriei Comunei Borca 
în data de 13 aprilie 2017, ora 
9,00; b) proba practică se va 
desfăşura la data de 18 aprilie 
2017, ora 10,oo la sediul Servi-
ciului  Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă  al comunei Borca; 
Dosarele de concurs se vor 
depune în  perioada 22 martie 
2017 - 4 aprilie 2017 (inclusiv), 
între orele 8.00 şi 16.00 la secreta-
r i a t .  D a t e  c o n t a c t :  t e l : 
0233268005.

l Ansamblul Artistic Profesio-
nist ,,Doina Gorjului’’ Tg-Jiu, cu 
sediul în Tg-Jiu, str. Traian nr.5, 
organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant de execuție pe perioadă 
nedeterminată  – inspector de 
specialitate – din cadrul Compar-
timentului programe şi achiziții 
publice. Concursul se va desfă-
şura la sediul Ansamblului 
Artistic Profesionist ’’Doina 
Gorjului’’ din Tg-Jiu şi va consta 
în următoarele probe: - proba 
scrisă în data de 20 aprilie 2017, 
ora 10.00; - proba interviu în data 
de 24 aprilie 2017, ora 10.00; 
Candidații trebuie să îndepli-
nească cumulativ următoarele 
condiții: I. Condiții generale 
prevăzute de art.3 din Regula-
mentul-cadru anexă la H.G. nr. 
286/2011 privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale; II. Condiții speci-
fice: - să fie absolvent de studii 
universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul ştiințelor juri-
dice sau economice; - să aibă o 
vechime în specialitatea studiilor 
de minim 7 ani – experiența în 
achiziții publice, constitue un 
avantaj; - cunoştințe operare PC 
(atestare prin documente emise 
de instituții sau alte entități de 
specialitate). Dosarele de concurs 
se depun la sediul Ansamblului 
Artistic Profesionist ,,Doina 
Gorjului’’ Tg-Jiu, în termen de 
10 zile lucrătoare de la data 

afişării prezentului anunț în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea III-a, respectiv 05 aprilie 
2017 ora 14.00. Relații suplimen-
tare se pot obține de la sediul 
Ansamblului Artistic Profesionist 
,,Doina Gorjului’’ Tg-Jiu, la 
secretariatul instituției, telefon 
0253/216179.

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

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Vând moară făină, 20 t/zi, 
stare bună de funcţionare, 3 
valţuri, sită metalică, curăţătorie. 
Tel. 0744526921.
 

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

CITAȚII  
l Se citează pârâta Noroi Maria 
(născută Brădean) la Judecătoria 
Lipova pe data de 6.04.2017 ora 9 
în Dosar 1965/250/2016 având ca 
obiect uzucaparea imobilului 
teren intravilan intabulat în CF 
304306 Miniş, nr.top. 338-340/a 
CF vechi 1013 Miniş, reclamantă 
fiind Noroi Ana.Toți cei interesați 
sunt invitați să facă opoziții.

l Crihan Mihai cu domiciliul în 
sat Racovăţ, com. Pomârla, jud. 
Botoşani, în calitate de reclamant 
în dosar nr. 224/222/2017, având 
ca obiect ,,divorţ” citează pe 
Crihan Ada în calitate de pârât, 
cu reşedinţa în Italia, la Judecă-
toria Dorohoi în data de 
26.04.2017.

l Bicu Aneta Aurica este 
chemata la Judecatoria Rm.
Va l c e a ,  i n  d o s a r u l  n r. 
5036/288/2016, in data de 28-04-
2017, ora 9, divort - Bicu Ion.

l SPN Corona Notarialis, anunţă 
că are loc dezbaterea succesiunii 
după defuncta Bartha Elena, 
decedată la data de 01.07.2003 în 
Braşov. Persoanele care îl cunosc 
pe fiul defunctei, din prima căsă-
torie, numitul Barko Pavel, sunt 
rugate să ne înştiinţeze, despre 
adresa acestuia, pentru a putea fi 
citat la moştenire, date contact: 
Str. Alecu Russo, nr. 4, Brasov, 
judeţ Braşov.

l Se citează Impresa Individuale 
Roncea Nicoleta Irina cu sediul 
în Italia, Milano, via delle Forze 
Armate nr. 13, CAP 20147, legal 
reprezentată prin administrator 
Roncea Nicoleta Irina la Judecă-
tor ia  Alexandria ,  pentru 
termenul din data de 25 aprilie 
2017, ora 9.00, în calitate de 
p â r â t ă  î n  D o s a r u l  n r. 
1599/740/2015, având ca obiect 
pretenţii, acţiunea fiind introdusă 
de reclamanta SC DGD GRUP 
SRL, cu sediul în Alexandria, str. 
Libertăţii, bl. D1, sc. A, parter, ap. 
2, judeţul Teleorman, înregistrată 
la Registrul Comerţului sub nr. 
J34/256/03.04.2007, având cod 
fiscal nr. 215110059/04.04.2007, 
reprezentată legal prin adminis-
trator Udrea Tudorina.   

l S.C. TIKY A TEX S.R.L.cu 
sediul în mun. Iaşi, str. Aurel 
Vlaicu, nr.78, corp C6-1, jud. Iaşi, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comertului de pe lângă Tribu-
nalul Iaşi cu J22/282/2012, CUI: 
29791604, este chemată în jude-
cată în calitate de debitor, pe data 
de 29.06.2017, ora 09:00, la 
Tribunalul Iaşi, str. Elena 
Doamna, nr. 1A, jud.Iasi, camera 
S II- et.II, Complet com.S1 fal, în 
proces cu S.C.P. Casa de Insol-
vență Homoranu SPRL în cali-
tate de reclamant, în dosarul nr. 
8340/99/2016 (582/2016), având 
ca obiect procedura insolvenței.

l Se citează numitul Pioraş 
Gheorghe,  fiul  lui  Pioraş 
Gheorghe, cu ultimul domiciliu 
în comuna Rodna, judeţul Bistri-
ţa-Năsăud, în calitate de pârât în 
dosarul nr.1403/265/2016, pentru 
termenul din 20.06.2017. 
 
l Pârâta Știucă Laura este 
chemată la Judecătoria Craiova, 
în data de 28.03.2017, complet 
CMF2, ora 08.30, în procesul cu 
r e c l a m a n t a  C o n s t a n t i n 
C o n s t a n ţ a ,  î n  d o s a r u l 
13972/215/2016, având ca obiect 
stabilire domiciliu minor şi înre-
gistrare tardivă naştere.

DIVERSE  
l Asociaţia FCM Alexandria 
notifică următorii jucători şi 
antrenori de fotbal: Bădăuţă 
Alexandru, Streinu Claudiu, 
Radu Cătălin Cosmin, Mîndru 
Silviu Marius, Penescu Marius, 
Mămăligeanu Florin, Căpălău 
Mihai Gabriel, Nicolae Ovidiu 
Adrian, Leu Liviu Lucian, 
Necşescu Cristian să restituie 
sumele primite de la club în peri-
oada 2012-2015, deoarece Curtea 
de Conturi  Teleorman, prin 
decizia nr. 1/2016, a stabilit că 
sumele au fost acordate nelegal. 
Pentru detalii ne puteţi contacta 
la telefon nr. 0762.212.905. 

l Unitatea administriativ -terito-
riala Pojejena, din judetul 
Caras-Severin, anunta publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru Sectorul cadastral 
nr.11,13,14, 15 si 21, comuna 
Pojejena, sat Belobresca, ince-
pand cu data de 24.03.2017, pe o 
perioada de 60 zile, la sediul 
primariei Pojejena si la scoala 
Belobresca, conform art.14 , ali.1 
si 2 din Legea cadastrului si a 
publicitatii imobiliare nr.7 /1996, 
republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare . Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor fi depuse la sediul 
primariei si pe site-ul agentiei 
nationale de cadastru si publici-
tate imobilirara .

NOTIFICĂRI  
l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in procedura falimen-
t u l u i   i n  d o s a r u l  n r. 
2299/105/2008 Tribunal Prahova, 
c o n f o r m  s e n t i n t e i  n r. 
178/14.02.2017 privind pe SC 
Maira SRL, cu termenele: depu-
nere declarații creanță in vederea 
intocmirii tabelului suplimentar 
30.03.2017, întocmirea tabelului 
suplimentar al  creanțelor 
28.04.2017, termen depunere 
contestatii la tabelul suplimentar 
19.05.2017, solutionarea contes-

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de conducere 
vacante de director – Direcția Economică 
și Resurse Umane din cadrul Autorității 
pen t ru  Protec ț ia  Consumator i lor. 
Concursul se organizează la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
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 Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor 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. 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 suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi la nr. de telefon: 0374112714.
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tatiilor si întocmirea tabelului 
definitiv consolidat 29.05.2017.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare. Administratorul 
Unic al societăţii, numit prin 
Hotărârea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor din data 
de 08.12.2014, în conformitate cu 
prevederile art. 111 al. 2, lit. a şi 
art. 117 al. 1, 2 si 3 privind 
convocarea Adunărilor Generale 
ale Acţionarilor şi validitatea 
hotărârilor Adunărilor Generale 
ale Acţionarilor din Legea nr. 
31/1990 (republicată şi actuali-
zată) privind societăţile comer-
ciale,  convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor  
S.C. I.S.C.E. S.A. în data de 
24.04.2017, ora 12.00 la adresa 
Bucureşti, sect. 2, str. Sf. Petru 
Tei nr. 53, corp C1, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Prezen-
tarea şi aprobarea raportului de 
gestiune al societăţii pe anul 
2016; 2. Prezentarea şi aprobarea 
Bilanţului Contabil, a Contului 
de profit şi pierdere, inclusiv 
anexele aferent exerciţiului finan-
ciar anul 2016; 3. Prezentarea şi 
aprobarea raportului Comisiei de 
Cenzori pentru exerciţiul finan-
ciar pe anul 2016; 4. Descărcarea 
de gestiune a Administratorului 
Unic pe anul 2016; 5. Prezentarea 
şi aprobarea proiectului BVC 
anul 2017, a planului de investiţii 
pentru perioada aprilie 2017 –
martie 2018 şi aprobarea cheltu-
ielilor indirecte şi a cotei de regie 
pentru anul 2017; 6. Diverse. În 
cazul în care, din diverse motive, 
independent de voinţa acţiona-
rilor, Adunarea Generală Ordi-
nară nu întruneşte cvorumul 
n e c e s a r  p e n t r u  d a t a  d e 
24.04.2017, aşa cum a fost 
propusă iniţial, se reconvoacă 
pentru data de 25.04.2017, la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc. 
Administrator unic ing. Radu 
Andrei Ene.

l SC Dâmboviţa SA Târgovişte, 
Jud.Dâmboviţa, str.Cooperaţiei, 
nr.5, RC: J15/352/1991,   CUI: 
RO916564. Convocator. Preşe-
dintele Consiliului de Adminis-
ţratie al SC Dâmboviţa SA 
Târgovişte, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.31/1990, 
republicată, şi a Actului Consti-
tutiv al Societăţii, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, care va avea loc la 
sediul societăţii din Târgovişte, 
strada Cooperaţiei, nr. 5, judetul 
D â m b o v i ţ a ,  î n  d a t a  d e 
10.05.2017, ora 10.00, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1.Aprobarea 
Raportului Consiliului de Admi-
nistraţie pentru anul 2016, raport 
întocmit pe baza bilanţului la 
31.12.2016. 2.Aprobarea Rapor-
tului Comisiei de Cenzori pentru 
anul 2016. 3.Aprobarea bilan-
ţului, contul de profit şi pierderi, 
a anexelor pentru anul 2016 şi 
repartizarea profitului. 4.Apro-
barea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli pe anul 2017. Data de 
referinţă pentru acţionarii 
îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să 
voteze în cadrul Adunării Gene-
rale este data de 26.04.2017. În 
cazul în care cvorumul de şedinţă 
nu va fi întrunit în data de 
10 .05 .2017 ,  s e  convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţ ionar i lo r  pe  da ta  de 
11.05.2017, la aceeaşi adresă, la 

aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de 
zi. Începând cu data convocării, 
documentele şi materialele infor-
mative referitoare la ordinea de 
zi se pot consulta şi/sau procura 
contra cost de la sediul societăţii. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul societăţii sau la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
0245 .612 .165 .  Acţ ionar i i 
persoane fizice pot participa la 
adunarea generală a acţionarilor 
direct sau prin reprezentanţi, 
conform prevederilor legale, pe 
baza unor procuri speciale. Acţi-
onarii pot obţine modele de 
procură specială de la sediul 
societăţii începând cu data 
convocării. Procurile speciale vor 
fi depuse/transmise la sediul 
societăţii până la data de 
08.05.2017, ora 10.00; procurile 
depuse după această dată nu vor 
fi luate în considerare. Acţionarii 
persoane juridice pot participa la 
adunarea generală a acţionarilor 
prin reprezentantul lor legal sau 
prin persoana căreia i s-a delegat 
competenţa de reprezentare, pe 
baza unei împuterniciri care va 
conţine toate elementele de iden-
tificare ale persoanei juridice şi 
ale persoanei împuternicite. 
Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie, Vasile Valerica.

l SC Legume Fructe Militari 
SA, sediul: Bucureşti, sector 6, 
strada Murguţa, nr.2, bloc 7, 
p a r t e r,  C U I :  4 5 7 7 0 4 , 
J40/2159/1991. Convocator. 
Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al SC Legume 
Fructe Militari SA Bucureşti 
-domnul Vasile Valerica, în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.31/1990, republicată, şi a 
Actului Constitutiv al Societăţii, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor şi 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor, care vor avea 
loc la sediul societăţii din Bucu-
reşti, sector 6, strada Murguţa, 
nr.2, bloc 7, parter, în data de 
08.05.2017,  la  ora 12.00, 
Adunarea Generală Ordinară şi, 
respectiv, ora 13.00, Adunarea 
Generală Extraordinară, cu 
următoarea ordine de zi: Pentru 
Adunarea Generală Ordinară: 
1.Aprobarea Raportului Consi-
liului de Administraţie pentru 
anul 2016, raport întocmit pe 
baza bilanţului la 31.12.2016. 2.
Aprobarea Raportului Comisiei 
de Cenzori pentru anul 2016. 3.
Aprobarea bilanţului, a contului 
de profit şi pierderi, a anexelor 
pentru anul 2016 şi repartizarea 
profitului. 4.Aprobarea Bugetului 
de Venituri şi Cheltuieli pe anul 
2017. Pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor: 1.
Aprobarea înstrăinării unor 
active din patrimoniul societăţii: 
-Depozitul de struguri Chiajna 
compus din construcţii şi terenuri 
în suprafaţă totală de 58.852mp, 
identificate cu număr cadastral 
197/3, 197/4 şi 197/5 înscris în CF 
nr.1961 a localităţii Chiajna; 
-Depozit Ambalaje Chiajna 
compus din construcţii şi teren în 
suprafaţă totală de 12.315mp 
identificat cu număr cadastral 
198 înscris în CF nr.178 a locali-
tăţii Chiajna; -Teren Vârteju în 
suprafaţă totală de 7.431mp 
identificat cu număr cadastral 
507 înscris în CF nr.401 a locali-
tăţii Bragadiru; -Teren Cernica în 
suprafaţă totală de 13.000mp 

identificat cu număr cadastral 
662 înscris în CF nr.346 a locali-
tăţii Cernica. Data de referinţă 
pentru acţionarii îndreptăţiţi să 
fie înştiinţaţi şi să voteze în 
cadrul Adunării Generale este 
data de 24.04.2017. În cazul în 
care cvorumul de şedinţă nu va fi 
întrunit în data de 08.05.2017, se 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor şi, 
respectiv, Adunarea Generală 
Extraordinară pentru data de 
09.05.2017, la aceeaşi adresă, la 
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de 
zi. Începând cu data convocării, 
documentele şi materialele infor-
mative referitoare la ordinea de 
zi se pot consulta şi/sau procura 
contra cost de la sediul societăţii. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul societăţii sau la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
021.410.54.43.  Acţ ionari i 
persoane fizice pot participa la 
adunarea generală a acţionarilor 
direct sau prin reprezentanţi, 
conform prevederilor legale, pe 
baza unor procuri speciale. Acţi-
onarii pot obţine modele de 
procură specială de la sediul 
societăţii începând cu data 
convocării. Procurile speciale vor 
fi depuse/transmise la sediul 
societăţii până la data de 
05.05.2017, ora 13.00; procurile 
depuse după această dată nu vor 
fi luate în considerare. Acţionarii 
persoane juridice pot participa la 
adunarea generală a acţionarilor 
prin reprezentantul lor legal sau 
prin persoana căreia i s-a delegat 
competenţa de reprezentare, pe 
baza unei împuterniciri care va 
conţine toate elementele de iden-
tificare ale persoanei juridice şi 
ale persoanei împuternicite. 
Preşedintele Consiliului de 
Administraţie, Ing.Valerica 
Vasile.

l Convocarea A.G.O.A a SC 
Intermoda Design S.A.: Adminis-
tratorul unic al societăţii  Inter-
moda Design S.A., cu sediul 
social în Jud. Ilfov, Oraş Popeşti 
-Leordeni, Soseaua Olteniţei, nr. 
21B, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului Ilfov sub 
numărul J23/2097/2016, CUI: 
33651455, denumită în conti-
nuare „Societatea’’, în temeiul 
prevederilor art.117 din Legea nr. 
31/1990, privind societăţile 
c o m e r c i a l e ,  r e p u b l i c a t ă , 
convoacă: Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 25 Aprilie 2017, ora 
12;00, la sediul  Societăţii situat 
în Oraş Popeşti Leordeni, 
Şoseaua Olteniţei, nr. 21B, Jud. 
Ilfov. La adunare sunt îndreptă-
ţiţi să participe şi să voteze acţio-
narii  înscrişi  în Registrul 
Acţionarilor Societăţii până la 
data limită de 18 aprilie 2017. 
Înscrierea acţionarilor care deţin 
acţiunile la purtător ale Socie-
tăţii, se face în conformitate cu 
art. 123 din Legea nr. 31/1990, 
privind societăţile comerciale, 
republicată, prin depunerea acţi-
unilor la Societate, cu cel puţin 5 
zile înainte de adunare. În cazul 
neîndeplinirii condiţiilor de vali-
ditate, a doua convocare a 
A.G.O.A a Societăţii se stabileşte 
pentru data de 05 Mai 2016, ora 
12;00, la aceeaşi adresă din Oraş 
Popeşti Leordeni, Soseaua Olte-
niţei, nr. 21B, Jud. Ilfov. Ordinea 
de zi a Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor este urmă-

toarea: 1. Prezentarea, dezbaterea 
şi aprobarea Raportului de 
Gestiune al Administratorului, 
pentru exerciţiul financiar 2016; 
2. Prezentarea şi dezbaterea 
Raportului Comisiei de Cenzori a 
Societăţii asupra Situaţiilor 
financiare  la 31 decembrie 2016; 
3. Prezentarea, dezbaterea, apro-
barea sau modificarea  Situaţiilor 
financiare la 31 decembrie 2016, 
în baza rapoartelor prezentate de 
Administrator şi  de către  
Comisia de Cenzori; 4. Propu-
nerea şi aprobarea repartizării 
profitului net, aferent exerciţiului 
financiar 2016; 5. Aprobarea 
descărcării de gestiune a Admi-
nistratorului Societăţii, pentru 
exerciţiul financiar 2016; 6. Stabi-
lirea remuneraţiei Administrato-
rului Societăţii, pentru exerciţiul 
financiar 2017; 7. Prezentarea şi 
aprobarea Bugetului de Venituri 
şi Cheltuilei pentru anul 2017; 8. 
Propunerea datei de 10 Mai 2017, 
ca data de înregistrare, de la care 
se răsfrâng efectele hotărârii 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor; 9. Stabilirea 
persoanei împuternicite să înde-
plinească procedurile legale de 
înregistrare şi publicare a hotărâ-
rilor AGA şi ducerea la îndepli-
nire a acestora. Au dreptul de a 
cere introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi unul sau 
mai mulţi acţionari reprezen-
tând, individual sau împreună, 
cel puţin 5% din capitalul social. 
Cererile se înaintează consiliului 
de administraţie, respectiv direc-
toratului, în cel mult 15 zile de la 
publicarea convocării, în vederea 
publicării şi aducerii acestora la 
cunoştinţă celorlalţi acţionari. 
Începând cu data publicării în 
Monitorul Oficial al Convocării, 
se pun la dispoziţia acţionarilor 
la adresa din Oraş Popeşti Leor-
deni, Soseaua Olteniţei, nr. 21B, 
Jud. Ilfov, în vederea studierii, 
Situaţiile financiare, rapoartele 
Administratorului şi al Comisiei 
de Cenzori. Alte informaţii refe-
ritoare la A.G.O.A. se pot obţine 
t e l e fon ic  de  la  număru l 
0722.244.425, zilnic între orele 
10-18.

l Convocator pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
BUCUR S.A.: Consiliul de 
Administraţie al BUCUR S.A., în 
temeiul art. 224 alin.3 lit. a) din 
Legea nr. 297/2004 privind piata 
de capital  şi art. 117 din Legea 
societăţilor nr. 31/1990, republi-
cată, a decis convocarea Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor, 
pentru data de 24.04.2017, la ora 
10.00, sau pentru data de 
25.04.2017, la aceeaşi oră, în 
cazul neîntrunirii condiţiilor 
legale şi statutare de cvorum la 
prima convocare, la sediul socie-
tăţii din Bucureşti,  str. Vişinilor 
nr.25, sector 2, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de referinţă 
12.04.2017, care au dreptul de a 
participa şi de a vota în cadrul 
adunării generale cu următoarea 
ordine de zi: 1. Prezentarea 
Raportului de gestiune al Consi-
liului de Administraţie şi a 
Raportului auditorului financiar 
pentru anul 2016. Aprobarea  
situaţiilor financiare anuale 
complete pentru anul 2016 
(bilanţul contabil, contul de profit 
şi pierdere, situaţia modificărilor 
capitalului propriu, situaţia 

fluxului de trezorerie, politici şi 
note explicative).  2. Aprobarea 
repartizării profitului aferent 
anului  2016,  în  sumă de 
325.810,24 lei pe următoarele 
destinaţii: a) rezerva legală– 
16.291  lei, b) acoperirea pierderii 
contabile din anii precedenţi– 
309.519,24 lei. 3. Aprobarea 
repartizării sumei de 8.875,97 lei 
din contul 1175 ,,Rezultatul 
reportat reprezentând surplusul 
realizat din rezerve din reeva-
luare” pentru acoperirea pier-
derii contabile din exerciţiile 
financiare precedente. 4. Apro-
barea descărcării de gestiune a 
membrilor Consiliului de Admi-
nistraţie pentru exerciţiul finan-
c iar  2016 .  5 .  Aprobarea 
remuneraţiei membrilor Consi-
liului de Administraţie pentru 
exerciţiul financiar în curs, 
respectiv a primei de asigurare  
pentru raspundere civila profesi-
onală precum şi a oricăror alte 
avantaje acordate în conformi-
tate cu prevederile art.153 indice 
18  din Legea 31/1990 republi-
cată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare.  6. Împuternicirea 
unei persoane care să negocieze 
cu administratorii societăţii 
obiectivele şi criteriile de perfor-
manţă pentru anul 2017 şi să 
semneze din partea societăţii 
Actul adiţional privind modifi-
carea Anexei 1 la contractele de 
administrare. 7. Aprobarea Buge-
tului de venituri şi cheltuieli şi a 
Planului de investiţii şi reparaţii 
pentru anul 2017. 8. Aprobarea 
mandatării Dlui Mihoci Claudiu 
L u c i a n  D u m i t r u  C N P 
1780320340015 să efectueze toate 
demersurile legale şi să semneze 
toate actele necesare privind 
îndeplinirea formalităţilor de 
publicitate la ORCTB, respectiv 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a. 9. Aprobarea datei 
de 11.05.2017 ca data de înregis-
trare pentru identificarea acţio-
narilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârii AGOA, în 
conformitate cu prevederile art. 
238 alin.1 din Legea nr.297/2004. 
Aprobarea datei de 10.05.2017 ca 
data „ex date”, în conformitate 
cu prevederile art. 2, lit. f ) din 
Regulamentul nr. 6/2009. La 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să 
participe şi să voteze acţionarii 
Societăţii înregistraţi la sfârşitul 
zilei de 12.04.2017, considerată 
data de referinţă, în Registrul 
Acţionarilor ţinut de „S.C. Depo-
zitarul Central S.A.”. Acţionarii 
reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capi-
talul social au dreptul: a) de a 
introduce puncte pe ordinea de zi 
a adunării generale, cu condiţia 
ca fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală; şi b) de a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale. 
Acţionarii îşi pot exercita dreptu-
rile prevăzute la lit. a) şi b), în 
scris,  în termen de cel mult 15 
zile de la data publicării convoca-
torului în Monitorul Oficial, 
respectiv până la data de 
05.04.2017, inclusiv. Cererile 
întocmite în vederea exercitării 
drepturilor mai sus menţionate 
vor cuprinde în mod obligatoriu, 
pe fiecare pagină, menţiunea 

scrisă clar  cu majuscule: 
PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ ORDINARĂ A  ACŢIO-
NARILOR DIN DATA DE 
24/25.04.2017 şi vor fi transmise: 
1. prin poştă sau curierat, la 
adresa BUCUR S.A. din Bucu-
reşti, Str. Vişinilor nr.25, sector 2, 
-în original; 2. prin e-mail, ca 
mijloc electronic, la adresa 
office@bucurcom.ro, în format 
.pdf  având încorporat, ataşat 
sau asociat logic semnătura elec-
tronică extinsă  a acţionarului 
solicitant, cu respectarea condiţi-
i l o r  prevăzute  de  Legea 
nr.455/2001. Pentru ca propune-
rile de completare a ordinii de zi 
să fie considerate valabile este 
obligatoriu ca acestea să fie înso-
ţite de dovada calităţii de acţi-
onar –în original (extras de cont 
emis de Depozitarul Central cu 
cel mult 48 de ore anterior depu-
nerii cererii)  precum şi de docu-
mentaţia relevanta atestând 
identitatea acţionarului/ acţiona-
rilor solicitant/i, conform urmă-
toarelor reguli de identificare: a) 
pentru acţionarii persoane fizice 
este necesară copia actului de 
identitate, certificată conform cu 
originalul (prin menţionarea 
„conform cu originalul” urmată 
de semnătura olografă). În cazul 
acţionarilor persoane fizice fără 
capacitate legală de exerciţiu, 
copia actului de identitate al 
persoanei fizice care are calitatea 
de reprezentant legal, certificată 
conform cu originalul,  şi copia 
legalizată a actului care dove-
deşte calitatea de reprezentant 
legal; b) pentru acţionarii 
persoane juridice române: -copia 
actului de identitate al reprezen-
tantului legal, certificată conform 
cu originalul (prin menţionarea 
„conform cu originalul”, urmată 
de semnătura olografă); -docu-
mentele care atestă calitatea de 
reprezentant legal al persoanei 
juridice române, respectiv Certi-
ficat Constatator eliberat de 
Registrul Comerţului, în original 
sau copie conformă cu originalul, 
emis cu cel mult 30 de zile ante-
rior datei publicării Convocato-
rului Adunării;  c)  pentru 
acţionarii persoane juridice 
străine: -copia actului de identi-
tate al reprezentantului legal, 
certificată conform cu originalul 
(prin menţionarea „conform cu 
originalul”, urmată de semnă-
tura olografă); -documentele care 
atestă calitatea de reprezentant 
legal al persoanei juridice străine, 
anume document cu rol similar 
certificatului constatator emis de 
registrul comerţului eliberat de 
catre autoritatea competentă din 
statul în care acţionarul persoană 
juridică străina este înmatriculat 
legal. Aceste documente trebuie 
emise/ eliberate cu cel mult 30 de 
zile anterior datei publicării 
Convocatorului  Adunării , 
urmând a fi prezentate în original 
sau copie legalizată; d) pentru 
acţionari de tipul organismelor 
fără personalitate juridică: -copie 
act de identitate al reprezentan-
tului legal, certificată conform cu 
originalul (prin menţionarea 
„conform cu originalul”, urmată 
de semnătura olografă); -docu-
mentele care atestă calitatea de 
reprezentant legal, emis de auto-
ritatea competentă sau orice alt 
document care atestă această 
calitate, în conformitate cu 
prevederile legale. În situaţia în 
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care cererea este semnată de un  
împuternicit al acţionarului, se 
vor depune şi următoarele docu-
mente: -actul prin care a fost 
mandatat /împuternicit în acest 
sens, în original sau copie legali-
zată; -copia actului de identitate 
al mandatarului/ împuternici-
tului, certificată conform cu 
originalul (prin menţionarea 
„conform cu originalul”, urmată 
de semnătura olografă). Toate 
documentele prezentate într-o 
limbă străină, cu excepţia docu-
mentelor de identitate vor fi 
însoţite de traducerea legalizată a 
acestora şi trebuie să îndepli-
nească cerinţele prevăzute de 
legea română pentru a fi recunos-
cute. Acţionarii îşi pot exercita 
drepturile prevăzute la art. 13 
din Regulamentul CNVM 
nr.6/2009 până cel mai târziu la 
data adunării inclusiv. Societatea 
va formula un răspuns general 
pentru întrebările cu acelaşi 
conţinut care va fi disponibil pe 
pagina de internet, în secţiunea 
dedicată Adunarii, în format 
întrebare- răspuns. În conformi-
tate cu prevederile art.117 indice 
2 alin.1  din Legea societăţilor 
comerciale, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, 
situaţiile financiare anuale ale 
societăţii, Raportul Consiliului 
de Administraţie al Bucur S.A. 
precum şi propunerea de reparti-
zare a profitului net vor fi puse la 
dispoziţia acţionarilor începând 
cu data convocării adunării gene-
rale. Materialele informative, 
formularele de împuternicire 
specială, buletinele de vot prin 
corespondenţă, proiectele de 
hotărâri ale adunării, precum şi 
Procedura privind exercitarea  
dreptului de vot vor fi puse la 
dispoziţia acţionarilor cu cel 
puţin 30 de zile înaintea datei 
adunării, începând cu data de 
23.03.2017. Documentele mai sus 
menţionate vor fi puse la dispo-
ziţia acţionarilor la sediul socie-
tăţii din Bucureşti, Str. Vişinilor 
nr.25, Sector 2, în fiecare zi, de 
luni până vineri, între orele 
09:00– 16:00, respectiv pot fi 
consultate/ descărcate şi de pe 
pagina de internet a societăţii:  
www.bucurcom.ro, secţiunea 
Acţionariat- Documente. Acţio-
narii pot solicita, în scris, copii 
ale acestor documente, contra 
unei sume de 0,1 lei/pagina. 
Exercitarea acestui drept se va 
face cu respectarea modalităţilor 
de transmitere şi a procedurii de 
identificare a acţionarilor menţi-
onate mai sus pentru cazul exer-
citării drepturilor prevăzute la 
art.7 din Regulamentul CNVM 
nr.6/2009. Acţionarii înscrişi în 
registrul acţionarilor la data de 
referinţă pot participa şi vota în 
cadrul Adunării generale ordi-
nare personal sau prin împuter-
nicit, respectiv îşi pot exercita 
votul prin corespondenţă. 
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi 
să participe la Adunare este 
permis prin simpla probă a iden-
tităţii acestora, făcută cu actul de 
identitate, prezentat în original. 
Acţionarii persoane juridice, 
entităţile fără personalitate juri-
dică precum şi persoanele fizice 
fără capacitate de exerciţiu parti-
cipa la adunare prin reprezen-
t a n t u l  l e g a l ,  î n  b a z a 
documentelor atestând calitatea 
de reprezentant legal, conform 
regulilor de identificare prezen-

tate mai sus. Acţionarii pot fi 
reprezentaţi în adunarea gene-
rală şi  prin alte persoane, în baza 
unei imputerniciri speciale sau 
generale. Împuternicirea specială 
poate fi acordată oricărei 
persoane pentru reprezentare 
într-o singură adunare generală 
şi conţine instrucţiuni specifice 
de vot din partea acţionarului 
emitent. Formularul de împuter-
nicire  specială va fi completat  în 
3 (trei) exemplare: unul dintre 
exemplare va fi depus la sediul 
societăţii sau transmis, prin 
poştă, curier sau electronic înso-
ţite de semnătura electronică 
extinsă la adresa de mail www.
office@bucurcom.ro, până cel 
mai târziu la data de 21.04.2017, 
ora 09.00,  un exemplar va fi 
înmânat împuternicitului şi al 
treilea exemplar va rămâne la 
acţionarul reprezentat. Formu-
larul de împuternicire specială va 
fi depus personal la sediul socie-
tăţii, în scopul verificării identi-
tăţii. Certificarea identităţii 
semnatarului acţionar va fi 
făcută de notar sau de un avocat 
dacă formularul de împuternicire 
specială este expediat prin poştă 
sau curier. În cazul acţionarilor 
fără capacitate de exerciţiu, 
formularul de împuternicire 
specială este semnat de către 
reprezentantul legal al acestora. 
Identificarea reprezentantului 
persoană fizică se va face în baza 
actului de identitate, iar a repre-
zentantului legal al persoanei 
juridice în baza documentului 
atestând această calitate, 
conform regulilor de identificare.  
Desemnarea reprezentanţilor 
acţionarilor se poate face, în 
conformitate cu prevederile 
art.17 din Regulamentul nr. 
6/2009 şi prin procură specială în 
format .pdf căreia i s-a încor-
porat, ataşat sau i s-a asociat 
logic o semnatură electronică cu 
respectarea condiţiilor prevăzute 
de Legea nr.455/2001 transmisă 
prin e-mail la adresa office@
bucurcom.ro. În cazul în care 
semnătura electronică aparţine 
reprezentantului legal al unui 
acţionar, această calitate trebuie 
să fie precizată în certificatul 
semnăturii electronice. Acţionarii 
pot acorda o împuternicire gene-
rală valabilă pentru o perioadă 
care nu va depăşi 3 ani, permi-
ţând reprezentantului său a vota 
în toate aspectele aflate în dezba-
terea adunărilor generale ale 
acţionarilor a uneia sau mai 
multor societăţi identificate în 
împuternicire, inclusiv în ceea ce 
priveşte acte de dispoziţie, cu 
condiţia ca împuternicirea să fie 
acordată de către acţionar, în 
calitate de client, unui interme-
diar definit conform art. 2 alin. 1 
pct. 14 din Legea nr. 297/2004, 
sau unui avocat. Împuternicirile 
generale, înainte de prima lor 
utilizare, se depun la societate cu 
48 de ore înainte de adunare, în 
copie, cuprizând menţiunea 
conformităţii cu originalul sub 
semnătura reprezentantului. 
Copii certificate ale împuternici-
rilor sunt reţinute de societate, 
făcându-se menţiune despre 
aceasta în procesul verbal al 
adunării generale. Acţionarii nu 
pot fi reprezentaţi în adunarea 
generală a acţionarilor pe baza 
unei împuterniciri generale de 
către o persoană care se află 
într-o situaţie de conflict de inte-

rese, în conformitate cu prevede-
rile art.243 alin.6 indice 4 din 
Legea 297/2004. Vor fi luate în 
considerare doar formularele de 
împuternicire depuse la sediul 
BUCUR S.A., precum şi notifică-
rile electronice de desemnare a 
reprezentanţilor, primite până cel 
târziu 21.04.2017, ora 09.00. Acţi-
onarii  pot vota în cadrul 
Adunării şi prin corespondenţă. 
Vor fi luate în considerare doar 
buletinele de vot prin corespon-
denţă primite până la data de 
21.04.2017, ora 09.00 şi transmise 
cu respectarea următoarelor 
condiţii: -buletine de vot certifi-
cate, transmise în plic ce va avea 
menţiunea „vot prin corespon-
denţă AGOA 24/25.04.2017”, 
prin poştă sau curier pe adresa  
BUCUR S.A. –Bucureşti, str. 
Vişinilor nr.25, sector 2. Certifi-
carea buletinului de vot se va 
face fie prin autentificare de către 
un notar public, fie prin atestarea 
identităţii acţionarului semnatar 
de către un avocat; -buletine de 
vot în format .pdf căruia i s-a 
încorporat, ataşat sau asociat 
logic o semnătură electronică 
extinsă cu respectarea condiţiilor 
prevăzute de Legea nr. 455/2001 
transmise prin e-mail la adresa 
www.office@bucurcom.ro. În 
cazul în care semnătura electro-
nică aparţine reprezentantului 
legal al unui acţionar, aceasta 
calitate trebuie precizată în certi-
ficatul semnăturii electronice; 
-buletine de vot depuse personal 
la sediul societăţii cu semnătura 
acţionarului persoană fizică sau, 
după caz, a reprezentantului 
legal al acţionarului persoană 
juridică (identificat conform 
Regulilor de identificare), certifi-
cată prin semnătura persoanei 
desemnate special în acest sens 
de Consiliul de Administraţie al 
BUCUR S.A.

l CONVOCATOR. In confor-
mitate cu prevederile Legii nr. 
31/1990 republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, ale 
Legii nr. 297/2004, ale Regula-
mentului CNVM nr. 1/2006 
privind emitenţii şi operaţiunile 
cu valori mobiliare, ale Regula-
mentului CNVM nr. 6/2009 
privind exercitarea unor anumite 
drepturi ale acţionarilor in cadrul 
adunărilor generale ale societă-
ţilor, modificat şi completat prin 
Regulamentul CNVM nr. 7/2010, 
Regulamentul ASF nr.13/2014, 
OUG nr.51/2015 privind unele 
măsuri pentru realizarea de 
investiţii la operatorii economici 
din industria de apărare şi pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative şi ale Actului 
Constitutiv al ROMAERO S.A., 
Consiliul de Administraţie al  
ROMAERO S.A. - cod unic de 
inregistrare RO 1576401, număr 
de ordine in Registrul Comer-
ţului J40/3940/1991 - convoacă: 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor la data de 
24.04.2017 ora 14:00, la sediul 
societăţii din Bucureşti, Bule-
vardul Ficusului nr. 44, Sector 1, 
pentru toţi acţionarii inregistraţi 
in Registrul Acţionarilor la data 
de referintă de 11.04.2017 cu 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea majorării capitalului social 
al Societăţii ROMAERO S.A., 
intr-o singură etapa, cu suma de 
până la 1.443.160 lei, de la nivelul 
actual al capitalului social de 

15.615.372,50 lei până la nivelul 
maxim de 17.058.532,50 lei, 
pentru asigurarea capitalului de 
lucru, fiind justificată de obligaţia 
ROMAERO S.A. de a respecta 
prevederile art.3 alin 2 din OUG 
nr. 51/2015, in următoarele 
condiţii: 1.1. Majorarea capita-
lului social se realizează prin 
emisiunea unui număr de 
577.264 acţiuni noi, nominative, 
ordinare, dematerializate, fiecare 
având o valoare nominală de 
2,5000 lei/acţiune, cu acordarea 
dreptului de preferinţă pentru 
acţionarii inscrişi la Depozitarul 
Central SA, proporţional cu 
cotele de participare deţinute de 
aceştia la data de inregistrare; 
1.2. Subscrierea se poate face de 
către acţionari, atât in numerar 
cât şi prin conversia in acţiuni a 
oricărei creanţe certe, lichide şi 
exigibile deţinute faţă de socie-
tatea ROMAERO SA de către 
acţionarii existenţi, inregistraţi in 
Registrul Acţionarilor Societăţii, 
ţinut de Depozitarul Central SA 
Bucureşti, la data de inregistrare, 
conform prevederilor art. 130 si 
1311 din Regulamentul CNVM 
nr. 1/2006, creanţă ce trebuie 
recunoscută de către Consiliul de 
Administraţie al societăţii; 1.3. 
Preţul de emisiune pentru o 
acţiune nou emisă subscrisă in 
cadrul exercitării dreptului de 
preferinţă va fi de 2,5000 lei/
actiune;  1.4.  Raportul de 
subscriere este de 1 acţiune nou 
emisă la 10,820267 acţiuni deţi-
nute la data de inregistrare, prin 
rotunjirea la o acţiune pentru 
fracţiunile de acţiuni mai mari de 
0,5 şi prin neglijarea fracţiunilor 
de acţiuni mai mici de 0,5; 1.5. 
Perioada in care se pot subscrie 
acţiuni in cadrul exercitării drep-
tului de preferinţă va fi de o lună 
de la data stabilită in prospect/
prospectul proporţionat de ofertă 
şi va incepe la o dată ulterioară 
datei de inregistrare aferentă 
majorării capitalului social şi 
datei de publicare a hotărârii in 
Monitorul Oficial al României; 
1.6. Majorarea capitalului social 
se face in limita conversiei in 
acţiuni a creanţelor şi a sumelor 
efectiv subscrise şi vărsate in 
contul societăţii, acţiunile noi 
emise nesubscrise sau cele neplă-
tite in intregime fiind anulate. 
Plata acţiunilor subscrise se face 
integral la data subscrierii, 
conform prospectului aprobat de 
ASF; 1.7 Operaţiunea de 
subscriere se va realiza in baza 
unui Prospect aprobat de Autori-
tatea de Supraveghere Finan-
ciară si  prin SSIF Prime 
Transaction SA, Intermediar 
autorizat de către ASF, in calitate 
de Consultant Autorizat in 
prezent al ROMAERO SA; 2. 
Aprobarea listei cu entităţile care 
deţin creanţe certe, lichide şi 
exigibile şi valoarea acestora, 
entităţi care pot subscrie cu 
aceste creanţe; 3.Aprobarea dele-
garii către Consiliul de Adminis-
tratie al ROMAERO SA a 
exercitiului atribuţiei majorării 
capitalului social, in conformi-
tate cu prevederile art. 113 lit. f) 
şi ale art. 114 alin. (1) din Legea 
nr. 31/1990, pentru ca, la expi-
rarea perioadei de exercitare a 
dreptului de preferintă, să 
constate numărul acţiunilor noi 
care au fost subscrise, să anuleze 
acţiunile rămase nesubscrise, să 
stabilească valoarea cu care se 

majorează capitalul social, să 
modifice Actul Constitutiv al 
societăţii in conformitate cu noua 
valoare a capitalului social şi cu 
noua structură a acţionariatului 
acesteia, să efectueze formalită-
ţile necesare la instituţiile compe-
tente (Oficiul Registrului 
Comertului, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, Bursa 
de Valori Bucureşti, Depozitarul 
Central) in vederea inregistrării 
majorării de capital social. 4.
Aprobarea modificării dispoziţi-
ilor art. 7 din Capitolul III al 
Actului Constitutiv al Societăţii 
conform urmatorului text supus 
spre aprobare (spatiile de mai jos, 
lasate libere, urmand a fi comple-
tate cu cifrele corespunzatoare 
după centralizarea, de către 
Consiliul de Administraţie al 
Societăţii, a rezultatelor subscri-
erii la majorarea capitalului 
social): „(1) Capitalul social 
subscris şi  vărsat este de 
[________] lei ,  divizat in 
[________] acţiuni nominative, 
in valoare nominală de 2,50 lei 
fiecare. (2) Capitalul social este 
detinut astfel: (a) acţionari 
persoane fizice şi juridice, 
române şi/sau străine, care deţin 
[_______] acţiuni, reprezentând 
[________]  le i ,  respect iv 
[______]% din capitalul social 
total, din care [________] acţiuni 
persoane fizice, acţionari in 
temeiul Legii nr.55/1995 şi a 
actului de cesiune SIF Muntenia 
nr. 29242/23.04.1997 şi [____   __] 
acţiuni pentru Dumitru Cucu, 
acţionar in baza Legii nr.66/1993;  
(b) Societatea de Investiţii Finan-
ciare Muntenia - persoană juri-
dică română, cu sediul in 
Bucureşti Splaiul Unirii nr. 16, 
sector 4, care deţine [________] 
acţiuni, reprezentând [________] 
lei, respectiv [__________]% din 
capitalul social total; (c) Minis-
terul Economiei  - acţionar in 
numele Statului Român - 
persoană juridică română cu 
sediul in Bucureşti, Calea Victo-
riei nr.152, sector 1, care deţine 
[________] acţiuni, reprezentând 
[ _ _ _ _ _ _ _ ]  l e i ,  r e s p e c t i v 
[_______]% din capitalul social 
total; d) Fondul Proprietatea SA 
– persoană juridică română, cu 
sediul in Bucureşti, Str. Apolodor 
nr. 17, etaj 2, cam. 417, sector 5, 
care deţine [________] acţiuni, 
reprezentând [_______] lei, 
respectiv [________]% din capi-
talul social total.” Se mandatează 
Directorul General al Romaero 
S.A. să semneze Actul Consti-
tutiv actualizat. 5. Aprobarea 
prelungirii facilităţilor de credit 
in derulare la Banca Comerciala 
Română pentru o perioadă de 1 
an de la data semnării actelor 
adiţionale şi aprobarea garanţi-
ilor imobiliare renegociate ca 
urmare a evaluării. 6.Împuterni-
cirea Directorului General al 
societăţii Romaero S.A. să 
semneze, să furnizeze, să nego-
cieze şi să încheie în numele şi pe 
seama ROMAERO S.A. şi în 
general să îndeplinească şi să 
efectueze toate demersurile nece-
sare pentru a angaja Societatea 
în vederea îndeplinirii hotărârilor 
din prezenta, în faţa autorităţilor 
relevante, dar fara a se limita la, 
notar public, autorităţi centrale şi 
locale, oficii de cadastru şi publi-
citate imobiliară, Arhiva Electro-
nica de Garanţii Reale Mobiliare, 
Registrul Comerţului. Manda-

tarul sus menţionat va putea 
delega puterile acordate conform 
celor de mai sus oricărei persoane 
după cum consideră necesar. 7. 
Aprobarea infiinţării unei filiale 
- societate comercială pe acţiuni 
- sub denumirea de ROMAERO 
DEVELOPMENT S.A. cu urmă-
toarele date de identificare:  
Adresa: B-dul. Ficusului, nr 44, 
Corp……sect. 1, Municipiul 
Bucureşti. Scopul filialei va fi 
acela de acţiona ca un vehicul 
investiţional dedicat valorificării 
activelor excedentare (care nu 
sunt necesare activităţii prezente 
şi viitoare pentru realizarea 
obiectului de activitate statutar) 
ale ROMAERO SA, pe care le va 
putea prelua de la aceasta din 
urma în condiţii de piaţă, înce-
pând chiar din perioada de apli-
care a facilităţilor prevăzute de 
OUG nr.15/2017. Obiectul prin-
cipal de activitate: cod CAEN 
6832 -  Administrarea imobilelor 
pe bază de comision sau contract. 
Activităţi secundare: 6820 -  
Inchirierea şi subinchirierea 
bunurilor imobiliare proprii sau 
inchiriate; 6810 -  Cumpărarea şi 
vânzarea de bunuri imobiliare 
proprii; 7010 – Activități ale 
direcțiilor(centralelor), birouri 
administrative centralizate; 7021 
– Activități de consultanță în 
domeniul relațiilor publice şi al 
comunicării; 7022 – Activități de 
consultanță pentru afaceri şi 
management; 7733 - Activităţi de 
închiriere şi leasing cu maşini şi 
echipamente de birou (inclusiv 
calculatoare); 7739 - Activităţi de 
închiriere şi leasing cu alte 
maşini, echipamente şi bunuri 
tangibile n.c.a.; 8211 – Activități 
combinate de secretariat; 8230 – 
Activități de organizare a expozi-
țiilor, târgurilor şi congreselor; 
8299 – Alte activități de servicii 
suport pentru întreprinderi n.c.a. 
Capitalul social va avea valoarea 
şi structura care vor fi hotărâte 
de către Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor; 
Actele privind exercitarea cali-
tăţii de acţionar al filialei 
ROMAERO DEVELOPMENT 
SA de către ROMAERO SA vor 
fi aprobate de Consiliul de Admi-
nistraţie al ROMAERO SA; 
Societatea va fi administrată de 
un Consiliu de Administraţie 
compus din 3 membri cu un 
mandat de 4 ani. 8.Împuterni-
cirea Directorului General al 
societăţii Romaero S.A. să efec-
tueze toate demersurile necesare 
in vederea infiinţării filialei şi 
îndeplinirii tuturor formalităţilor 
necesare în faţa autorităţilor 
competente, incluzând, dar fără 
a se limita la, Oficiul Registrului 
Comertului. Mandatarul sus 
menţionat va putea delega pute-
rile acordate conform celor de 
mai sus oricărei persoane după 
cum consideră necesar. 9. Apro-
barea Actului Constitutiv al fili-
alei societăţii Romaero S.A. Se 
mandatează Directorul General 
al Romaero S.A. să semneze 
Actul Constitutiv. 10.Aprobarea 
datei de 16.05.2017 ca „dată de 
inregistrare” pentru identificarea 
acţionarilor asupra cărora se 
rasfrâng efectele hotărârii AGEA 
şi a datei de 15.05.2017 ca “ex 
date” (respectiv dată anterioară 
datei de inregistrare la care 
instrumentele financiare obiect al 
hotărârii AGEA, se tranzacţio-
nează fără drepturile care derivă 
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din hotărâre, in conformitate cu 
prevederile art. 2 lit. f) din Regu-
lamentul  CNVM/ASF nr. 
6/2009). 11.Împuternicirea Direc-
torului General al societăţii, să 
efectueze toate demersurile 
necesare in vederea înregistrării 
hotărârilor Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor şi 
îndeplinirii tuturor formalităţilor 
necesare in fata autorităţilor 
competente, incluzând, dar fără 
a se limita la, Oficiul Registrului 
Comertului, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, Bursa 
de Valori Bucureşti, Depozitarul 
Central. Mandatarul sus menti-
onat va putea delega puterile 
acordate conform celor de mai 
sus oricărei persoane după cum 
considera necesar. La sedinţă pot 
participa şi vota numai acţionarii 
inregistraţi in Registrul Acţiona-
rilor societăţii  la data de 
11.04.2017, stabilită ca dată de 
referinţă. La data convocării 
capitalul social al societăţii este 
de 15.615.372,50 lei format din 
6.246.149 acţiuni nominative, 
dematerializate, cu valoare nomi-
nală de 2,5000 lei, fiecare acţiune 
dând dreptul la un vot in 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor Societăţii. 
Documentele şi informaţiile 
referitoare la problemele incluse 
pe ordinea de zi precum şi 
proiectul de hotărâre supus 
dezbaterii şi aprobării AGEA 
sunt disponibile la sediul 
ROMAERO S.A., la Secretariatul 
AGA, incepând cu data de 
22.03.2017, precum şi pe websi-
te-ul societăţii ROMAERO S.A.: 
www.romaero.com. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social au 
dreptul: de a introduce pana la 
data de 6.04.2017 puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale 
extraordinare a actionarilor, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generala 
extraordinara a actionarilor; de a 
prezenta pana la data de 
6.04.2017 proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale 
extraordinare. Fiecare acţionar 
are dreptul să adreseze întrebări 
privind punctele de pe ordinea de 
zi a adunării generale. Societatea 
comercială are obligaţia de a 
răspunde la întrebările adresate 
de acţionari, sub conditia respec-
tarii art. 13 (2) din Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009. Drepturile 
prevăzute anterior pot fi exerci-
tate numai în scris (transmise 
prin servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice). Acţionarii 
inscrisi in registrul acţionarilor la 
data de referintă pot exercita 
dreptul de vot direct, prin repre-
zentant sau prin corespondentă. 
Formularul de vot prin corespon-
dentă atat in limba română, cat şi 
in limba engleză, se pun la dispo-
ziţia acţionarilor la sediul socie-
tăţii precum şi pe pagina de 
Internet a societăţii www.
romaero.com, incepând cu data 
de 22.03.2017. Formularul de vot 
prin corespondentă, completat de 
către acţionar şi insotit de o copie 
a actului de identitate a acţiona-
rului persoană fizică, respectiv 
Certificat de inregistrare eliberat 

de ORC impreună cu copia 
actului care dovedeşte calitatea 
de reprezentant legal al acestora, 
in cazul persoanelor juridice, 
sunt expediate sau se depun la 
sediul Societăţii pana la data de 
21.04.2017, cu menţiunea scrisă 
pe plic in clar şi cu majuscule 
“VOT PRIN CORESPON-
D E N Ţ Ă  P E N T R U 
ADUNAREA GENERALĂ 
EXTRAORDINARĂ A ACŢIO-
NARILOR DIN” 24/25.04.2017. 
Buletinele de vot prin corespon-
denţă care nu sunt primite in 
forma şi in termenul stipulat in 
prezentul convocator nu vor fi 
luate in calcul pentru determi-
narea cvorumului de prezenţă şi 
vot precum şi la numărătoarea 
voturilor in Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor. În 
temeiul prevederilor legale (art. 
243 alin. (6) – Legea 297/2004), 
acţionarii pot fi reprezentaţi de 
alţi acţionari, in baza unei Impu-
terniciri speciale (Procuri 
speciale), inscris sub semnatură 
privată, pusă la dispoziţie de 
către Consiliul de Administraţie 
sau in baza unei Imputerniciri 
generale (Procuri generale). 
Forma Împuternicirii speciale 
(Procurii speciale) atât in limba 
română, cât şi in limba engleză, 
se pun la dispoziţia acţionarilor 
atât la sediul societăţii cât şi pe 
pagina de Internet a societăţii 
www.romaero.com şi pot fi 
consultate incepând cu data de 
22.03.2017. Imputernicirea 
specială (Procura specială) se 
depune sau se poate expedia, in 
original, la societate pana la data 
de 21.04.2017. In cazul in care 
Imputernicirea specială (Procura 
specială) se expediază prin poştă 
trebuie facută pe plic menţiunea 
scrisă in clar şi cu majuscule 
“ P E N T R U  A D U N A R E A 
GENERALĂ EXTRAORDI-
NARA A ACŢIONARILOR 
DIN” 24/25.04.2017. Procurile 
speciale care nu sunt primite in 
termenul stipulat in prezentul 
convocator nu vor fi acceptate de 
către Societate. Reprezentarea 
acţionarilor in cadrul adunării 
generale de către alte persoane 
decât acţionarii se poate face şi in 
baza unei Imputerniciri generale 
(Procuri generale) valabilă 
pentru o perioadă care nu va 
depăşi 3 ani, permitând repre-
zentantului desemnat să voteze 
in toate aspectele aflate in dezba-
terea adunării generale a acţiona-
rilor societăţii cu condiţia ca 
imputernicirea generală să fie 
acordată de către acţionar, in 
calitate de client, unui Interme-
diar definit conform art. 2 alin. 
(1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 
sau unui avocat. Împuternicirile 
generale (Procurile generale) 
trebuie să conţină informaţiile 
prevăzute la art. 151 din Regula-
mentul CNVM/ASF nr. 6/2009 si 
se depun la societate până la data 
de 21.04.2017, in copie, cuprin-
zând menţiunea conformităţii cu 
originalul, sub semnătura repre-
zentantului. Copiile certificate ale 
Imputernicirilor generale (Procu-
rilor generale) sunt reţinute de 
societate, facându-se menţiune 
despre acestea in procesul verbal 
al adunării generale. Acţionarii 
nu pot fi reprezentaţi in adunarea 
generală a acţionarilor, pe baza 
unei Imputerniciri generale 
(Procuri generale), de către o 

persoană care se află intr-o situ-
aţie de conflict de interese, in 
conformitate cu dispoziţiile art. 
243 alin. (64) din Legea nr. 
297/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. În cazul 
neindeplinirii condiţiilor de vali-
ditate/cvorum prevăzute de Actul 
Constitutiv al societăţii pentru 
prima convocare, a doua convo-
care va avea loc pe data de 
25.04.2017, orele 14:00 la aceeaşi 
adresă, cu aceeaşi ordine de zi şi 
dată de referinţă. Informaţii 
suplimentare se pot obţine zilnic, 
in orice zi lucrătoare, la telefon 
021/599.42.05 sau 021/599.43.25, 
fax 021/599.41.05 sau e-mail: 
office@romaero.com. Prezentul 
convocator se va completa cu 
prevederile legale aplicabile. 
Presedinte C.A. Gheorghiţă 
Agafiţei.

LICITAȚII  
l Control Trading S.R.L., socie-
tate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, vinde imobil situat in 
Ploiesti, Str. Buna Vestire, nr.23, 
Jud. Prahova, compus din: teren 
intravilan in suprafata de 153 
mp; Demisol -  suprafata utila – 
90,37 mp, 2 camere, oficiu, un 
grup sanitar si arhiva; Parter - 
suprafata utila – 96 mp, 3 
camere, secretariat si un grup 
sanitar; Mansarda - suprafata 
utila – 95,74 mp, 4 camere si un 
grup sanitar; Garaj si camera 
tehnica. Pretul imobilului este de 
90.000 euro, pret fara TVA. Lici-
tatia se va tine in data de 
24.03.2017 ora 11:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, iar in cazul in care bunul 
nu va fi adjudicat, licitatia se va 
tine in data de 28.03.2017, 
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 ,  2 6 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
29.09.2017, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Telefon/fax: 0244597808; mobil: 
0723357858; www.andreiioan.ro.

l Debitorul SC Sangria Com 
SRL -in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse Şi Asociaţii 
S.P.R.L., scoate la vânzare:  
Mijloace fixe (carmangerie) apar-
ţinând SC Sangria Com SRL- in 

faliment, preţul de pornire al 
licitaţiei pentru fiecare bun în 
parte este diminuat cu 50% faţă 
de preţul din Raportul de 
evaluare întocmit în aprilie 2016, 
exclusiv TVA, iar lista cu aceste 
bunuri poate fi oţtinută de la 
lichidatorul judiciar. Preţul Caie-
tului de sarcini este de 500 lei 
exclusiv TVA şi poate fi achitat 
c u  O P  î n  c o n t u l  n r. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la Ing Bank -Sucursala 
Dorobanţi, pe seama lichidato-
rului  judiciar Dinu Urse şi 
Asociaţii SPRL sau în numerar la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Bucureşti, Str. Buzeşti 
nr.71, et.5, sector 1. Participarea 
la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul nr. 
RO77PIRB4211727014001000, 
deschis  la  P iraeus  Bank 
Romania, Sucursala Panduri, 
până la data şi ora stabilită 
pentru şedinţa de licitaţie, a 
garanţiei de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei pentru bunul 
pentru care se licitează şi de achi-
ziţionarea până la aceeaşi dată a 
Caietului de sarcini. Prima 
şedinţă de licitaţie a fost fixată în 
data de 30.03.2017, ora 14.00 iar 
dacă acestea nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedinţe 
de licitaţii vor fi în data de: 
0 6 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  1 3 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
20.04.2017 şi 27.04.2017 ora 
14.00. Toate şedinţele de licitaţii 
se vor desfăşura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Bucu-
reşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, 
sector 1. Pentru relaţii suplimen-
tare sunaţi la 021.318.74.25, 
email: dinu.urse@gmail.com. 

l Debitorul Societatea de 
Construcţii Poduri ARPOM SA 
-in faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse şi Asociaţii 
SPRL, scoate la vânzare: - Imobil 
(teren 1.609mp şi construcţii) 
situat în Timişul de Sus, judeţul 

Braşov. Preţul de pornire al licita-
ţiei este de 20.000 EURO, 
exclusiv TVA. Prima şedinţă de 
licitaţie va avea loc în data de 
28.03.2017, ora 15:00. Dacă 
imobilele nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedinţe 
de licitaţii vor avea loc în data de: 
0 4 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  1 1 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
18.04.2017 şi 25.04.2017 ora 
15:00, preţurile de pornire rămâ-
nând aceleaşi. Toate şedinţele de 
licitaţie se vor desfăşura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, 
sector 1. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO64BSEA0070000001758962 
deschis la Credit Agricole Bank, 
Sucursala Victoriei pe seama 
debitoarei ARPOM SA, până la 
data şi ora stabilită pentru desfă-
şurarea licitaţiei, a garanţiei de 
10% din preţul de pornire a lici-
taţiei şi de achiziţionarea până la 
aceeaşi dată şi oră a Caietului de 
sarcini  care este în valoare de 
1.000 RON, exclusiv TVA. Preţul 
Caietului de sarcini poate fi 
achitat în contul lichidatorului 
j u d i c i a r  n r . 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la Ing Bank -Sucursala 
Dorobanţi sau în numerar la 
sediul ales al acestuia din Bucu-
reşti str. Buzeşti, nr.71, et.5, sector 
1. Pentru relaţii suplimentare 
s u n a ţ i  l a  t e l e f o n / f a x : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l Debitorul SC Barocco Fleish 
SRL societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociaţii S.P.R.L., scoate la 
vânzare: -Mijloace fixe de 
carmangerie; Preţul de pornire al 
licitaţiei este diminuat cu 60% 
faţă de valoarea stabilită în 
Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte exclusiv 
TVA. Participanţii la licitaţie vor 

trebui să achiziţioneze până la 
data şi ora licitaţiei Caietul de 
Sarcini.  Preţul Caietului de 
sarcini reprezintă 1% din 
valoarea bunurilor pentru care se 
licitează şi va fi achitat în 
numerar pe seama lichidatorului 
judiciar. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO68PIRB4207709668001000 
deschis la Piraeus Bank-Suc.Iuliu 
Maniu, cel târziu până la data şi 
ora şedinţei de licitaţie, a garan-
ţiei de 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei pentru fiecare bun 
pentru care se licitează. Preţul 
Caietului de sarcini poate fi 
achitat în contul lichidatorului 
j u d i c i a r  n r . 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la Ing Bank -Sucursala 
Dorobanţi sau în numerar la 
sediul ales al acestuia din Bucu-
reşti str. Buzeşti nr.71, et.5, sector 
1. Listele cu bunurile scoase la 
licitaţie poate fi obţinută de la 
lichidatorul judiciar. Prima 
şedinţă de licitaţie va avea loc în 
data de 29.03.2017 ora 14.00. 
Dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedinţe 
de licitaţie vor avea loc în data 
de: 05.04.2017, 12.04.2017, 
1 9 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  2 6 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
0 3 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  1 0 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
17.05.2017,  24.05.2017 s i 
31.05.2017  ora 14.00, preţul de 
pornire râmânând acelaşi. Toate 
şedinţele de licitaţii se vor desfă-
şura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr.71, et.5, sector 1, 
Bucureşti. Pentru relaţii supli-
m e n t a r e  s u n a ţ i  l a  t e l . : 
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com. 

l Debitorul SC AD-EX SRL, 
societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații  SPRL, scoate la 
vânzare: Teren în suprafață de 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile/ licitația a III - a. Anul 2017, 
luna 04, ziua 12, ora 13.00. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 12, luna 04, 
anul 2017, ora 13.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor 
vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC Hagiescu 
SRL, cu domiciliul fiscal în sat Icoana, comuna Ulmi, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală 
12892000: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, 
exclusiv TVA (lei), Cota TVA *); Autoutilitară Ford Focus; an fabricație 2002; GR-08-HMF; seria șasiu: 
WF0NXXGCDN2U256688; culoare gri, 3.750 lei, 19%; Autoutilitară Iveco Daily; an fabricație 2001; 
GR-15-HMF; serie șasiu: ZCFC65A0005358126; culoare alb, 7.000 lei, 19%; Total: 10.750 lei. *) 
Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 
prevăzute de Legea nr. 227 din anul 2015, privind Codul Fiscal. Bunurile nu sunt grevate de drepturi 
reale și privilegii. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 
cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației 
(documentul fiind întocmit astfel: beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, cod 
fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea „taxă participare 
licitație 10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de 
stat, bugeul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate și,respectiv, la bugetul local), conform art. 250, alin. (4), lit. I) din 
Legea nr. 207 din 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, că nu au obligații fiscale restante; 
declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul 
executat silit, pentru respectarea prevederilor art. 250, alin. (9). Cererea de înscriere însoțită de 
documentația mai sus menționată se depune numai la Registratura Servicului Fiscal Orășenesc 
Bolintin Vale, situat în Județul Giurgiu, oraș Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B5, parter, ofertanții 
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 
261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. 
(2), lit. d) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 
numărul 0246.270.520, persoană de contact: Iacob Ilie.
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10.000mp situat în extravilan 
com. Tărtășești, satul Baldana, 
jud. Dâmbovița, tarlaua 3, 
parcela 19/47, cu o deschidere de 
aproximativ 14,6m. Prețul de 
pornire al licitației este de  
7.707,19Euro. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea până la data stabi-
lită pentru licitație în contul nr. 
RO83PIRB4218736909001000 
deschis la Piraeus Bank -Sucur-
sala Berceni, pe seama debitoarei 
SC AD-EX SRL, a garanției de 
participare la licitație în cuantum 
de 10%  din prețul de pornire 
(plata se va face în lei la cursul 
BNR din data efectuării plății); 
-achiziționarea până la aceeași 
dată a Caietului de sarcini în 
valoare de 300 lei exclusiv TVA, 
care va fi plătit prin OP în contul 
nr. RO43INGB5514999900513726 
deschis la Ing Bank -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidato-
rului judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL sau în numerar la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din București, Str. Buzești 
nr.71, et.5, cam.504, sector 1. 
Prima ședință de licitație va avea 
loc în data de 05.04.2017, ora 
13.00. Dacă imobilul nu se adju-
decă la această dată, următoarele  
licitații vor avea loc în datele de:  
1 2 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  1 9 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
2 6 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  0 3 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
1 0 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  1 7 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
24.05.2017,  31.05.2017 ș i 
07.06.2017 de la ora 13.00. Toate 
ședințele de licitații se vor desfă-
șura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din București, Str. 
Buzești nr.71, et.5, sector 1, 
București. Pentru relații supli-
m e n t a r e  s u n a ț i  l a  t e l : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact:  Primăria orașului 
Horezu, Strada 1 Decembrie, 
numărul 7, Horezu, judeţul 
Vâlcea, telefon 0250860190, fax 
0250860481, email primaria@
orasul-horezu.ro. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și iden-
tificarea bunului ce urmează să 
fie concesionat: Concesionarea 
loturilor de teren 4, 5, 7, 10-15, 
17-23 din punctul "Treapt"orașul 
Horezu, județul Vâlcea în vederea 
înființării "Parc Industrial 
Treapt”. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Se pot 
obține de la Primăria orașului 
Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7, 
orașul Horezu, județul Vâlcea, 
camera 3. 3.1. Modalitatea sau 

modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: Prin cumpărare de 
la Primăria orașului Horezu, 
camera 3. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de 
atribuire: Compartiment Secretar 
din cadrul Primăriei orașului 
Horezu, Strada 1 Decembrie, 
numărul 7, camera 3. 3.3. Costul 
și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică, apro-
bată cu modificări prin Legea nr. 
22/2007: Costul este 20 de lei/
exemplar prin cumpărare directă 
de la casieria unității. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 31/03/2017, Ora 12:00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data limită de depunere a ofer-
telor: 04/04/2017, Ora 10:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria orașului Hore-
zu,strada 1 Decembrie numărul 
7, județul Vâlcea. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Ofertele 
trebuie depuse în două exem-
plare, original și copie. 5. Data și 
locul la care este programată 
începerea procedurii de negociere 
d i rec tă :   04 /04 /2017 ,  Ora 
11:00,Primăria orașului Horezu, 
strada 1 Decembrie, numărul 7, 
camera 3, județul Vâlcea. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea 
instanţei:  Tribunalul Vâlcea, 
Scuarul Revoluției nr. 1, județul 
Vâlcea, Telefon (0250)73 91 20, 
Fax (0250)73 22 07, adresă email: 
tribunalul-valcea@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunţului 
negocierii către instituţiile abili-
t a t e ,  î n  v e d e r e a  p u b l i -
cării: 20/03/2017

l Anunt privind organizarea 
licitatiei de masa lemnoasa faso-
nata din fondul forestier admi-
nistrat de R.P.L. Ocolul Silvic 
Valea Hategului R.A. din 
productia anului 2017. Organiza-
torul licitatiei: Regia Publica 
Locala Ocolul Silvic Valea Hate-
gului R.A., cu sediul in locali-
tatea Densus,  nr.35,  jud.
Hunedoara, având telefon 0254-
775045, FAX 0254-775045 și 
adresa de e-mail: os.valeahate-
gului@gmail.com;  Data și ora 
desfășurării licitaţiei: 05.04.2017, 

ora 12:00; Locul desfasurarii lici-
tatiei: O.S. Vl. Hategului, Densus, 
nr.35,  Hunedoara (sediul 
ocolului) Tipul licitatiei: Licitatie 
publica in plic inchis. Licitaţia 
este organizată și se va desfășura 
potrivit prevederilor Regulamen-
tului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.617/2016. Data și ora organi-
zării preselecţiei: 31.03.2017, ora 
12:00; Data și ora-limită până la 
care pot fi depuse documentaţia 
pentru preselecţie și înscrierea la 
licitaţie: documentatia pentru 
preselectie si inscrierea la licitatia 
de masa lemnoasa fasonata, va fi 
inaintata de catre agentii econo-
mici care doresc sa participle la 
licitatie in conformitate cu preve-
derile Regulamentului de valori-
ficare a masei lemoase din fondul 
forestier proprietate publica, 
aprobat prin HG 617/2016 si se 
poate trimite prin posta sau se va 
depune direct la sediul R.P.L. 
OCOLUL SILVIC VALEA 
HATEGULUI R.A., respectiv 
Densus, nr.35, judetul Hune-
doara, pana cel tarziu in data de 
30.03.2017 ora 14.00  Lista parti-
zilor/grupajelor de partizi/lotu-
rilor/pieselor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei și 
pasul de licitare pentru fiecare 
partidă/grupaj de partizi/lot/
piesă se regasesc in caietul de 
sarcini si sunt afișate la sediul 
organizatorului și pe site-ul www.
ocoalederegim.ro. Volumul total 
de masă lemnoasă fasonata oferit 
la licitaţie 1.790 mc, din care pe 
natură de sortimente: -furnir 
tehnic  400(mc) ;  -bustean 
cherestea C1 855(mc); -bustean 
cherestea C2 535(mc); Masa 
lemnoasă fasonata care se oferă 
spre vânzare nu provine din 
fondul forestier proprietate 
publică certificat. Masa lemnoasă 
fasonata rămasă neadjudecată 
după încheierea licitaţiei se poate 
adjudeca prin negociere, în 
aceeași zi, în condiţiile prevăzute 
de prezentul regulament și de 
alte reglementări în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi 
procurat la sediul Ocolului Silvic 
Valea Hategului, începând cu 
data de 23.03.2017, valoarea 
caietului de sarcini fiind de 100 
lei +TVA. Alte informaţii privind 
organizarea și desfășurarea lici-
taţiei: Neîncheierea contractului 
de vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase adjudecate,  stabilit 
prin caietul de sarcini, din culpa 
exc lus ivă  a  operatorulu i 
economic/grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru 
masa lemnoasă respectivă și pier-
derea garanţiei de contractare 
aferente. Garanţia de contractare 
nu se restituie operatorului 
economic, în următoarele situaţii: 
a)nu a fost încheiat contractul de 
vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase, în condiţiile legii, din 
culpa operatorului economic; b)
nu a constituit garanţia de bună 
execuţie, la data încheierii 
contractului; c)își retrage oferta 
în perioada de valabilitate a aces-
teia; d)a fost încheiat în termen 
contractul de vânzare-cumpărare 
a masei lemnoase, iar valoarea 
garanţiei, cu acordul părţilor, se 
folosește pentru constituirea 
cauţiunii prevăzute de art.66 alin.

(1) din Legea nr.46/2008 -Codul 
silvic, republicată, cu modificările 
ulterioare, pentru constituirea 
garanţiei de bună execuţie și/sau 
pentru plata contravalorii masei 
lemnoase contractate. Pentru 
informații și date suplimentare 
va puteți adresa organizatorului 
licitatiei: Resp.Fond Foresti-
e r - I n g . D a n c i u  A n d r e i , 
Tel.:0762257833; Resp.Productie 
-Tehn.Sandu Eugen, Tel . : 
0762257832 -la telefon ocol 0254-
775 045, la FAX 0254-775045 și 
prin e-mail os.valeahategului@
gmail.com. Organizator licitatie, 
Regia Publica Locala Ocolul 
Silvic ValeaHategului R.A.

l Anunt privind organizarea lici-
tatiei de masa lemnoasa pe picior 
din fondul forestier administrat 
de R.P.L. Ocolul Silvic Valea Hate-
gului R.A. din productia anului 
2017 Organizatorul licitatiei: 
Regia Publica Locala Ocolul Silvic 
Valea Hategului R.A., cu sediul in 
localitatea Densus, nr.35, jud.
Hunedoara, având telefon 0254-
775045, FAX 0254-775045 și 
adresa de e-mail: os.valeahate-
gului@gmail.com; Data și ora 
desfășurării licitaţiei: 05.04.2017, 
ora 10:00; Locul desfasurarii lici-
tatiei:O.S. Vl. Hategului, Densus, 
nr.35, Hunedoara (sediul ocolului) 
Tipul licitatiei: Licitatie publica in 
plic inchis. Licitaţia este organi-
zată și se va desfășura potrivit 
prevederilor Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 617/2016. Data și 
ora organizării preselecţiei: 
31.03.2017, ora 10:00. Data și 
ora-limită până la care pot fi 
depuse documentaţia pentru 
preselecţie și înscrierea la licita-
ţie:documentatia pentru prese-
lectie si inscrierea la licitatia de 
masa lemnoasa pe picior și masa 
lemnoasa fasonata, va fi intocmita 
de catre agentii economici care 
doresc sa participle la licitatie in 
conformitate cu prevederile Regu-
lamentului de valorificare a masei 
lemoase din fondul forestier 
proprietate publica, aprobat prin 
HG 617/2016 si se poate trimite 
prin posta sau se va depune direct 
la sediul R.P.L. Ocolul Silvic Valea 
Hategului  R.A. , respect iv 
Densus,nr.35, judetul Hunedoara, 
pana cel tarziu in data de 
30.03.2017, ora 14.00. Lista parti-
zilor/grupajelor de partizi/lotu-
rilor/pieselor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei și 
pasul de licitare pentru fiecare 
partidă/grupaj de partizi/lot/piesă 
se regasesc in caietul de sarcini si 
sunt afișate la sediul organizato-
rului și pe site-ul www.ocoalede-
regim.ro. Volumul total de masă 
lemnoasă pe picior oferit la lici-
taţie 5.326 mc, din care pe natură 
de produse: -produse Principale 
1.405(mc); -produse conservare 
501(mc); -produse secundare 
2.967(mc); -produse accidentale 
453(mc) și, respectiv, pe specii și 
grupe de specii: -rășinoase: 
1.495(mc); -fag: 2.894(mc); 
-diverse tari: 819(mc); -diverse 
moi: 118(mc). Masa lemnoasă pe 
picior care se oferă spre vânzare 
nu provine din fondul forestier 
proprietate publică certificat. 
Masa lemnoasă pe picior rămasă 
neadjudecată după încheierea 
licitaţiei nu se poate adjudeca prin 

negociere. Caietul de sarcini poate 
fi procurat la sediul Ocolului 
Silvic Valea Hategului, începând 
cu data de 23.03.2017, valoarea 
caietului de sarcini fiind de 100 
lei+TVA. Alte informaţii privind 
organizarea și desfășurarea licita-
ţiei: Neîncheierea contractului de 
vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase adjudecate, în termenul 
maxim de 10 zile lucrătoare, 
stabilit prin caietul de sarcini, din 
culpa exclusivă a operatorului 
economic/grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru masa 
lemnoasă respectivă și pierderea 
garanţiei de contractare aferente. 
Garanţia de contractare nu se 
restituie operatorului economic, în 
următoarele situaţii: a)nu a fost 
încheiat contractul de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase, 
în condiţiile legii, din culpa opera-
torului economic; b)nu a constituit 
garanţia de bună execuţie, la data 
încheierii contractului; c)își 
retrage oferta în perioada de vala-
bilitate a acesteia; d)a fost încheiat 
în termen contractul de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase, 
iar valoarea garanţiei, cu acordul 
părţilor, se folosește pentru consti-
tuirea cauţiunii prevăzute de 
art .66 al in.(1)  din Legea 
nr.46/2008 -Codul silvic, republi-
cată, cu modificările ulterioare, 
pentru constituirea garanţiei de 
bună execuţie și/sau pentru plata 
contravalorii masei lemnoase 
contractate. Pentru informații și 
date suplimentare va puteți 
adresa organizatorului licitatiei: 
Resp. Fond Forestier-Ing. Danciu 
Andrei,Tel.: 0762257833; Resp.
Productie-Tehn Sandu Eugen, 
Tel.:0762257832 -la telefon ocol 
0254-775045, la FAX 0254-775045 
și prin e-mail os.valeahategului@
gmail.com. Organizator licitatie, 
Regia Publica Locala Ocolul Silvic 
ValeaHategului R.A.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat de libera prac-
tica Nr.268 din 20.02.2015, 
eliberat de Colegiul Psihologilor 
din Romania, titular Chiscop 
Maricica. Il declar nul.

l Pierdut Atestat transport 
marfă nr. 0070180001, pe numele 
Dobre Florin. Îl declar nul.

l Pierdut legitimatie reducere 
transport student pe numele 
Gheorghiu Goga Andrei, fac. 
ASE. Declar nula. 

l SC Helicon 2000 SRL, cu 
sediul in Str.Al.Primaverii nr.1, 
bl.B, ap.15, loc.Dej-jud Cluj, 
avand CUI.12644226. Declara 
pierdut Certificat de inregistrare 
seria B nr.1793895 si certificat 
constatator. Declaram nule.

l Pierdut Proces verbal anexa la 
C o n t r a c t  c o n s t r u i r e  n r. 
890/6/1980, pe numele Sandu 
Petrea. Declar nul.

l Pierdut Proces verbal predare 
primire din 27.01.1969, pe 
numele Catoiu Iacob. Declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala, pe numele Pitulan Ion 
si Libia. Declar nula.

l Pierdut Proces verbal predare 

primire, pe numele Stan Aurelia, 
Sandu Ion. Declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare 
imobil, Jianu Florea. Declar nula.

l Pierdut Chitanta achitare 
integrala imobil cu Legea 112/93 
din str. Zece mese 10, sect 2, pe 
numele Popa Profira. Declar 
nula.

l Pierdut Adeverinta achitare 
i n t e g r a l a  C o n t r a c t  n r. 
3426/11783, pe numele Lupu 
Eugeniu, Lupu Rodica. Declar 
nula.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare 5092/1991, Stefan 
Constantin, Stefan Niculina. 
Declar nul.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare nr. 11/1973 si Proces 
verbal  anexa la Contract 
construire, pe numele Miroiu 
Ulis, Miroiu Maria. Le declar 
nule. 

l Pierdut Polite Voucher Casco 
seriile 78006;78032 – UNIQA. Le 
declar nule

l Pierdut Certificat Constatator 
(pt. sediu) nr. 39428/19.11.2014, 
eliberat de ORC Arad, pentru SC 
Danusia Claudiu SRL. Il declar 
nul.

l Pierdut Certificat de înregis-
trare firma Şerban V.Silvia PFA, 
cu sediul social în Str.Vîltoarei, nr. 
4, sect.5, București,  CUI- 
26643174, număr de ordine în 
R e g i s t r u l  C o m e r ț u l u i - 
F40/1386/12.03.2010, data elibe-
rării  15.03.2010, Seria B, 
Nr.2017988. Declar nul.

l SC Mihpharma SRL, cu sediul 
în comuna Caraula, jud.Dolj, 
declară pierdute și nule: certificat 
de înregistrare și certificate 
constatatoare de autorizare, 
eliberate de ONRC Dolj.

l Kes Oil Consulting S.R.L.,cu 
sediul in judetul Olt, Caracal, str.
Mihai Eminescu nr.9, bl.5C, scara 
1, etaj 1, ap.7, J28/51/2015 si CUI 
34006725, a pierdut certificatul 
de inregistrare al societatii seria 
B nr.3020066, in original, eliberat 
in data de 26.01.2015.  I l 
declaram nul.

l Ursache Cristian pierdut 
cartelă tahograf și cartelă atestat 
transport persoane și marfă, cu 
seria: 0241344000, valabile până 
la 17.01.2019. Se declară nule.

l Floraria Florence Anais S.R.L., 
cu sediul în București, sector 6, str. 
Delinești nr. 6, J40/9645/2008, 
C.U.I. 23983686, pierdut certificat 
constatator sediu secundar 
368094/09.07.2008 din Bulevardul 
Timișoara, Mall, certificat consta-
t a t o r  s e d i u  s e c u n d a r 
368094/09.07.2008 din Valea 
Ialomiţei nr. 1, certificat consta-
t a t o r  s e d i u  s e c u n d a r 
456444/10.08.2010. Le declar nule.

l Declar pierdut aviz anual 
pentru autorizarea exercitării 
profesiei O.A.M.G.M.A.M.R. 
Filiala București nr. 17389 
eliberat 06.09.2016 pe numele 
Ghiţă Georgeta.

ANUNȚURI


