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OFERTE SERVICIU
l Universitatea Naţională de Arte 
din Bucureşti anunţă scoaterea la 
concurs: 1 post de model (învăţă-
mânt); 1 post administrator financiar 
(economist). Perioada de înscriere 
23.03.2016-04.04.2016. Relaţii supli-
mentare la tel: 021.312.72.84 

l Având în vedere prevederile Legii 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici şi  H.G. 611/2008, 
Direcţia Regională de Statistică a 
Municipiului Bucureşti organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor funcţii publice de execuţie 
vacante: -2 posturi de inspector debu-
tant la compartimentul INSPIRE; -1 
post de consilier asistent la comparti-
mentul INSPIRE. Desfăşurarea 
concursului va avea loc la sediul 
Direcţiei Regionale de Statistică a 
Municipiului Bucureşti, în data de 
25.04.2016 ora 10,00 proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se vor depune 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, la sediul 
Direcţiei Regionale de Statistică a 
Municipiului Bucureşti. Dosarul de 
înscriere la examen trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele 
prevăzute în  H.G. NR.611/2008. 
Condiţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul şi pe 
site-ul D.R.S.M.B. www.bucuresti.
insse.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Direcţiei Regionale 
de Statistică a Municipiului Bucu-
reşti şi la numărul de telefon 
0213.13.20.81.

l Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului, în temeiul H.G. 
nr.611/2008, organizează concurs 
pentru ocuparea a două funcţii 
publice de execuţie vacante de consi-
lier, clasa I, grad profesional superior 
la Direcţia Centru Evaluare Calitate 
Aer- Direcţia Generală Monitorizare 
în perioada 25.04-28.04.2016. 
Concursul se organizează în data de 
25.04.2016- proba scrisă, ora 10:00 şi 
în data de 28.04.2016 -interviul, ora 
10:00. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în perioada 
24.03.2016- 12.04.2016 la sediul 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Mediului, Splaiul Independenţei, 
corp clădire B, nr.294, sector 6, Bucu-
reşti, de luni- joi, între orele 09:00-
16:00 şi vineri 09:00-13:30. Condiţii 
specifice pentru funcţiile publice de 
execuţie vacante de consilier, clasa I, 

grad profesional superior- 2 posturi: 
-Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă de licenţă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ramurile de ştiinţă: 
chimie şi inginerie chimică, ştiinţele 
pământului şi atmosferei, fizică, 
inginerie civilă şi inginerie geologică, 
mine, petrol şi gaze; -Vechime în 
specialitatea studiilor-  minim 9 ani. 
Condiţiile de desfăşurare, de partici-
pare la concurs şi bibliografia stabi-
lită sunt afişate la sediul Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului 
şi pe site-ul www.anpm.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Mediului şi la numerele de telefon 
(021)207.11.01, (021)207.11.53.

l Curtea de Apel Bucureşti organi-
zează concurs, în condiţiile legii, în 
zilele de 09 şi 12 mai 2016, la sediul 
din Splaiul Independenţei nr. 5, 
sector 4, pentru ocuparea posturilor 
de grefier vacante, pe durată nedeter-
minată, astfel: cu studii superioare la 
Tribunalul Ilfov– 1 post, Judecătoria 
Sectorului 1 Bucureşti– 3 posturi, 
Judecătoria Giurgiu– 1 post şi cu 
studii medii la Tribunalul Bucureşti– 
2 posturi, Judecătoria Călăraşi– 2 
posturi, Judecătoria Lehliu Gară– 1 
post, precum şi pe durată determi-
nată cu studii superioare la Tribu-
na lu l  Bucureş t i–  6  pos tur i , 
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti– 3 
posturi, Judecătoria Sectorului 2 
Bucureşti– 1 post, Judecătoria Secto-
rului 3 Bucureşti– 1 post, Judecătoria 
Sectorului 4 Bucureşti– 1 post, Jude-
cătoria Sectorului 5 Bucureşti– 2 
posturi, Judecătoria Oltenița– 3 
posturi, Judecătoria Giurgiu– 1 post, 
Tribunalul Ilfov– 1 post şi cu studii 
medii la Tribunalul Giurgiu– 1 post şi 
la Tribunalul Ilfov– 1 post. Condiţiile 
de participare, tematica, bibliografia 
şi actele necesare înscrierii la concurs 
vor fi afişate la sediul Curţii de Apel 
Bucureşti şi pe pagina de Internet la 
adresa: http://www.cab1864.eu, la 
rubrica Personal– Concursuri/ 
Examene. Cuantumul taxei de 
concurs este de 150 lei şi se achită la 
casieria Curţii de Apel Bucureşti. 
Cererile de înscriere şi dosarele cu 
documentele necesare vor fi depuse la 
sediul Curţii de Apel Bucureşti– 
Splaiul Independenţei nr. 5, sector 4, 
mezanin, cam. M 01, în perioadă 18 
aprilie 2016 (inclusiv), în zilele lucră-
toare, astfel: între orele 9,00–16,00 în 

zilele de luni, marți, joi şi vineri şi 
între orele 9,00–18,00 în zilele de 
miercuri.

l Centrul Cultural European pentru 
UNESCO „Nicolae Bălcescu”, cu 
sediul în Bucureşti, str.11 Iunie, nr.41, 
sectorul 4, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante în cadrul Biroului 
Contabilitate, Buget, Financiar, de: 
inspector de specialitate 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011 cu 
modificările ulterioare. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 15.04.2016, ora 10.00; -Proba 
interviu in data de 19.04.2016, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii -absol-
vent de studii superioare economice 
cu diplomă de licenţă; -condiţii 
minime de vechime în specialitatea 
studiilor necesare -3 ani; -condiţii 
minime în instituţii publice -vechime 
neîntreruptă -3 ani; -abilităţi de lucru 
în echipă; -disponibilitate de lucru 
peste program la nevoie; -domiciliu 
stabil în Bucureşti. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs între 25.03-09.04.2016, ora 
16.00, la sediul Centrului Cultural 
European pentru UNESCO „Nicolae 
Bălcescu”. Relaţii suplimentare la 
sediul Centrului Cultural European 
p e n t r u  U N E S C O  „ N i c o l a e 
Bălcescu”, la Compartimentul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n : 
021.336.43.40, e-mail: ccnb4@yahoo.
com.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
cu sediul în Bucureşti, str. Calea 
Giuleşti nr. 5, sector 6, organizează  
concurs pentru ocuparea funcţiei de: 
asistent medical generalist (1 post 
Camera de gardă), vacant (contrac-
tual), conform HG nr. 1027 / 2014 şi 
Dispoziţia Primarului General al 
Municipiului Bucureşti nr. 1709/2014. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 15.04.2016, 
ora 09.00; -Proba practică în data de 
19.04.2016, ora 09.00; -Proba interviu 
în data de 21.04.2016 , ora 09.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: condiţii generale: 
- cetăţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în 
România; - cunoaşte limba română, 

scris şi vorbit; - vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; - capa-
citate deplină de exerciţiu; - stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; - îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor posturilor scoase la 
concurs; - (candidatul/candidata) nu 
a fost condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii Specifice: 
- diplomă de absolvire a liceului 
sanitar sau diplomă de şcoală sani-
tară postliceală  sau echivalentă 
sau diplomă de licenţă în specialitate; 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de: 07.04.2016, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, str. Calea Giuleşti nr. 5, 
sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” 
Bucureşti, persoană de contact: 
Ec.Manolache Elena, telefon: 021 / 
303.50.50. Manager, Dr. Ovidiu-
Marcel Moisa

l Ansamblul Artistic Profesionist 
’’Doina Gorjului’’ Tg-Jiu, cu sediul în 
Tg-Jiu, str. Traian nr.5 , organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacante de execuție pe 
perioadă nedeterminată de – contabil 
– din cadrul Ansamblului Artistic 
Profesionist ’’Doina Gorjului’’ 
Tg-Jiu, județul Gorj. Concursul se va 
desfăşura la sediul Ansamblului 
Art ist ic  Profesionist  ’’Doina 
Gorjului’’ din Tg-Jiu şi va consta în 
următoarele probe: - proba scrisă în 
data de 14 aprilie 2016, ora 10.00; - 
proba practică în data de 18 aprilie 
2016, ora 10.00; Candidații trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele 
condiții: I. Condiții generale prevă-
zute de art.3 din Regulamentul-cadru 
anexă la H.G. nr. 286/2011 privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
țiilor contractuale: a) are cetățenia 
română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului 
Economic European şi domiciliul în 
România; b) cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; c) are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d 
are capacitate deplină de exercițiu; e) 
are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberată de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abili-
tate; f) îndeplineşte condițiile de 
studii şi, după caz, de vechime sau 
alte condiții specifice potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; g) nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârşite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. II. Condiții speci-
fice: - să fie absolvent de studii medii 
economice; - să aibă o vechime în 
specialitatea studiilor de minim 7 ani 
– contabilitate bugetară; - 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 lucră-

toare de la data afişării prezentului 
anunț în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea III-a, respectiv 08 aprilie 
2016 ora 16.00. Relații suplimentare 
se pot obține de la sediul Ansam-
blului Artistic Profesionist ’’Doina 
Gorjului’’ Tg-Jiu, la secretariatul 
instituției, telefon 0253/216179.

l Primaria Orasului Popesti Leor-
deni, cu sediul in orasul Popesti 
Leordeni, Piata Sf.Maria, nr.1, 
judetul Ilfov organizeaza concurs de 
recrutare, pentru ocuparea functiilor 
publice de executie vacante din 
cadrul Directiei Politie Locala, Servi-
ciul Ordine Publica Paza si Circulatie 
dupa cum urmeaza: -1 post politist 
local, clasa I, grad profesional supe-
rior, -3 posturi politist local, clasa III, 
grad profesional superior, -3 posturi 
politist local, clasa III, grad profesi-
onal principal, -2 posturi politist 
local, clasa III, grad profesional asis-
tent, -1 post politist local, clasa III, 
grad profesional debutant. Probele 
stabilite sunt: proba scrisa si interviul. 
Proba scrisa se va organiza in data de 
18.04.2016, ora-10.00, iar interviul in 
data de 20.04.2016, ora 10:00. 
Ambele probe se vor sustine la sediul 
Primariei orasului Popesti-Leordeni 
din Piata Sf.Maria, nr.1, jud.Ilfov. 
Cerintele postului scos la concurs 
sunt urmatoarele: Conditii generale: 
-candidatii trebuie sa indeplineasca 
conditiile prevazute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul 
functionarilor publici, republicata, cu 
modificarile si completarile ulteri-
oare. Conditii specifice pentru postul 
de politist local, clasa I, grad profesi-
onal superior: -candidatii trebuie sa fi 
absolvit studii universitare de licenta 
absolvite cu diploma, respectiv studii 
superioare de lunga durata absolvite 
cu diploma de licenta sau echiva-
lenta; -vechimea in specialitatea 
studiilor necesare exercitarii functiei 
publice de politist local, clasa I, grad 
profesional superior -minim 9 ani, 
-cunostinte operare calculator: nivel 
baza; Conditii specifice pentru postul 
de politist local, clasa III, grad profe-
sional superior: -candidatii trebuie sa 
fi absolvit studii medii absolvite cu 
diploma de bacalaureat; -vechimea in 
specialitatea studiilor necesare exer-
citarii functiei publice de politist 
local, clasa III, grad profesional 
superior -minim 9 ani, -cunostinte 
operare calculator: nivel baza; 
Conditii specifice pentru postul de 
politist local, clasa III, grad profesi-
onal principal: -candidatii trebuie sa 
fi absolvit studii medii absolvite cu 
diploma de bacalaureat; -vechimea in 
specialitatea studiilor necesare exer-
citarii functiei publice de politist 
local, clasa III, grad profesional 
principal -minim 5 ani, -cunostinte 
operare calculator: nivel baza; 
Conditii specifice pentru postul de 
politist local, clasa III, grad profesi-
onal asistent: - candidatii trebuie sa fi 
absolvit studii medii absolvite cu 
diploma de bacalaureat; -vechimea in 
specialitatea studiilor necesare exer-
citarii functiei publice de politist 
local, clasa III, grad profesional asis-
tent -minim 6 luni, -cunostinte 
operare calculator: nivel baza; 
Conditii specifice pentru postul de 
politist local, clasa III, grad profesi-
onal debutant: -candidatii trebuie sa 
fi absolvit studii medii absolvite cu 
diploma de bacalaureat; -vechimea in 
specialitatea studiilor necesare exer-
citarii functiei publice de politist 
local, clasa III, grad profesional 
debutant - 0 ani, -cunostinte operare 
calculator: nivel baza; Dosarele de 
inscriere la concurs se depun in 
termen de 20 de zile de la data publi-
carii anuntului in Monitorul Oficial al 
Romaniei, partea a-III-a, la sediul 
institutiei si trebuie sa contina in mod 
obligatoriu documentele prevazute la 
art. 49 din HGR nr. 611/2008, pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea si dezvoltarea carierei functio-
narilor publici, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Bibliografia 

si relatii suplimentare la sediul insti-
tutiei.

CITAȚII  
l Amiculăesei Vasile cu ultimul 
domiciliu cunoscut în loc. Tudora, 
jud. Botoşani, este chemat în data de 
19.04.2016, la Judecătoria Botoşani, 
în dosarul nr. 16975/193/2015, având 
ca obiect divorţ cu copil.

l Numitul Stanci Vasile este chemat 
la Judecătoria Petroşani, sala 24, în 
ziua de 11.04.2016, Completul C.XI. 
civil ,  ora 08:30, în dosar nr. 
3909/278/2013, în calitate de pârât, în 
proces cu Dreghici Dorina în calitate 
de reclamant, uzucapiune disjungere 
dos.nr. 10869/278/2010.

l În data de 29.03.2016, ora 10.00, 
sunt chemați la succesiune Volintir 
Cornel şi Nan Gabriela, la biroul 
individual notarial Ionaş Alexandru 
Mihai, cu sediul în Braşov, bld. 15 
Noiembrie nr. 76, jud. Braşov.

l Se citează pârâta Moisi Carmen 
(actual Ciubotaru) cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Iaşi, str. Grădinari, 
nr. 6, bl. A4-5, sc.B, ap.2 la Judecă-
toria Iaşi, str.Anastasie Panu nr.25, 
Iaşi, pentru termenul de judecată din 
21 aprilie 2016, ora 8.30, C02M, în 
dosarul nr.17089/245/2015 având 
obiect partaj bunuri commune, în 
calitate de pârâtă, în contradictoriu 
cu reclamantul Moisi Vasile-Leonard.

l Paratii Pakurar Efrim, Pakurar 
Lucretia, Pakurat Iren, Pakurar 
Ilona, Pakurar Mihaly, Pakurar 
Tivadar, Pakurar Sandor sunt citati 
la Judecatoria Bistrita in 11.04.2016, 
in dosar 11404/190/2014, obiect 
partaj

l Oprea Maria, sunteți citată la 
Judecătoria  Sibiu,  dosar  nr. 
15592/306/2014, sala I, complet c15, 
în data de 1 aprilie 2016, ora 09.00, în 
calitate de pârât, în proces cu Naicu 
Catrinel Pavel în calitate de recla-
mant, având ca obiect partaj judiciar.

l Numita Cociş Iulia-Mihaela, 
n ă s c u t ă  L e v e n t u , 
CNP2631005400210, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în mun.Bucureşti, 
str.Voiniceni nr.53, bl.M21, sc.A, ap.8, 
sector 2, este chemată în data de 
13.04.2016, ora 09.00 la Tribunalul 
Bucureşti, Secţia a V-a civilă, cu 
sediul în mun.Bucureşti, Bulevardul 
Unirii nr.37, sector 3, în calitate de 
intimat în dosarul nr.13396/3/2015, 
având ca obiect declararea judecăto-
rească a morţii, reclamant fiind Cociş 
Mihai-Marian.

l Giurea Florin Stelian, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Târgu Jiu, 
Str.23 August nr.102A, judeţul Gorj 
este citat in data de 04.04.2016 
ora-09:00, la Judecătoria Tg-Jiu, cu 
sediul in Târgu Jiu, Str.Tudor Vladi-
mirescu nr. 34, judeţul Gorj, 
completul C29 in calitate de parat in 
dosarul nr.10862/318/2015 pentru 
divorţ in contradictoriu cu Giurea 
Mirabela.

DISPARIȚII

Cetăţean Kuweitian dispărut. Oferim 
r e c o m p e n s ă  1 0 0 . 0 0 0  E u r o . 
0742.467.940/ 0730.375.964

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 
Municipal Oltenița. Nr. 11330 data 22.03.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Licitația 
a - II-a. Agenția Națională de Administrare Fiscală – A.F.P.J.Călărași - Serviciul Fiscal Municipal 
Oltenița, cu sediul în Municipiul Oltenița, Județul Călărași, Bulevardul Republici, Bloc Republici, 
Tronson 1, în temeiul art. 250 din Legea nr 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face 
cunoscut că în ziua de 04, luna aprilie, anul 2016, ora 11.00, în localitatea Oltenița, Bulevardul 
Republici, Bloc Republici, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile 
proprietate a debitorului SC Activ Guard SRL, cu sediul fiscal în localitatea Oltenița, Județul Călărași, 
Bulevardul Tineretului nr. 165 A, cod fiscal RO 1929724, dosar de executare nr. 1 din 2015: Autoturism 
Opel Vivaro - 10977 lei; Autoturism Logan - 12591 lei; Autoturism Solenza - 2661 lei; Generator 
Curent - 938 lei; Laptop Dell - 1565 lei; Aparat aer condiționat Vario - 337 lei; Cabină Modulară - 2661 
lei; Calculator - 150 lei; Calculator Dell - 825 lei; Calculator Pentium - 375 lei; Copiator Konica - 1950 
lei; Copiator Xerox - 1950 lei; Calorifer - 157 lei; Laptop Dell - 157 lei; Mobilier - 787 lei; Mobilier - 600 
lei; Mobilier - 656 lei; Mobilier - 2437 lei; Mobilier - 825 lei; Mobilier - 1200 lei; Monitor Hyundai - 112 
lei; Sistem supraveghere - 4781 lei; Xerox - 150 lei. Prețurile nu includ TVA. Cota de taxă pe valoare 
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 20%/ neimpozabil în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului 
Călărași – beneficiar AJFP Călărași, C.U.I 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoane juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare 
eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; 
pentru persoane fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu 
au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în 
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul: Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, Bulevardul 
Republici, Bloc Republici, Tronson 1 sau la telefon numărul 0242.513166, orele: 8.30 – 16.30.
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l P.F.A. Preda Romea Valentin 
având sediul în Str. Aleea Terasei 
nr.6, bl.R2, sc.2, sector 4, localitatea 
București,  titular al planului 
”Construire imobil S+P+4E (Plan 
PUD)” localitatea București, Str. 
Aleea Tîndală nr.6-8, 10, sector 4, 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a 
avizului de mediu pentru planul 
menționat și declanșarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a planului 
poate fi consultată la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului București 
din Aleea Lacul Morii nr.1 (în spatele 
benzinăriei Lukoil), sector 6, de luni 
până vineri între orele 9.00-12.00. 
Observații/ comentarii și sugestii se 
primesc în scris la sediul A.P.M., în 
termen de 18 zile de la data de publi-
cării anunțului.

l Anunt public privind decizia 
e t a p e i  d e  i n c a d r a r e 
S.N.T.G.N.-Transgaz S.A. Medias, 
Strada Piata Constantin I.Motas nr.1, 
Medias, Sibiu,Romania anunta 
publicul interesat asupra luarii deci-
ziei etapei de incadrare de catre 
Agentia Nationala pentru Protectia 
Mediului in cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului si de evaluare adecvata, 
pentru proiectul  "Pregat irea 
conductei Ø20 Sendreni-Albesti 
pentru transformare in conducta 
godevilabila", propus a fi amplasat in 
judetele Buzau si Braila, titular 
S.N.T.G.N.-Transgaz S.A. Medias. 
Proiectul deciziei etapei de incadrare 
si motivele care o fundamenteaza pot 
fi consultate la sediul autoritatii 
competente  pentru protect ia 
mediului, Agentia Nationala pentru 
Protectia Mediului, Splaiul Indepen-
dentei nr.294, sector 6, Bucuresti, in 
zilele de luni-joi intre orele 08.30-
16.00 si vineri intre orele 08.30-13.30 
precum si la urmatoarea adresa de 
internet: www.anpm.ro, la sectiunea 
Reglementari/Acord de mediu/Draf-
turi acte de reglementare. Publicul 
interesat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de 
incadrare in termen de 5 zile de la 
data publicarii prezentului anunt.

SOMAȚII  
l Reclamantul posesor Lupuleţ 
Ovidiu, domiciliat în Craiova, str.
Calea București, nr.303, jud.Dolj, 
invocă în dosarul 41520/215/2014 al 
Judecătoriei Craiova, dobândirea 
proprietăţii prin uzucapiune asupra 
imobilului compus din teren în 
suprafaţă de 1.074mp, situat în 
Craiova, Str.Aeroportului, nr.500, 
judeţul Dolj.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al S.C. 
Finitex S.A., București, înregistrată la 
O.R.C.T.B. sub nr. J40/2032/1991, 
C.U.I. 404831, în temeiul art.117 din 
Legea nr.31/1990, privind societăţile 
comerciale, republicată și modificată, 
convoacă Adunarea generală ordi-
nară a acţionarilor pentru data de 
25.04.2016, ora 13, la sediul social al 
societăţii din București, Str. Sadului,  
nr.35, sector 5, la care sunt îndreptă-
ţiţi să participe toţi acţionarii înregis-
traţi în registrul consolidat al 
acţionarilor la data de referinţă 
03.04.2016.   Adunarea generală 
ordinară a acţionarilor va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1.Prezentarea și 
aprobarea raportului de gestiune al 
consiliului de administraţie pentru 
anul 2015; 2. Prezentarea și apro-
barea raportului comisiei de cenzori 
pentru anul 2015; 3. Alegerea noului 
consiliu de administraţie. Documen-
tele și materialele informative referi-
toare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale 
ordinare vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor, la sediul societăţii înce-
pând cu data de 04.04.2016. Relaţii la 
telefon 0214231125. Președinte 

Consiliu de administraţie Ing. 
Ganciu Constantin.

l Convocare: Prin prezenta vă 
informăm că în temeiul art.111 din 
Legea nr.31/1990 privind societățile 
comerciale, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare, corobo-
rată cu dispozițiile actului constitutiv 
al societății, administratorului unic, 
convoacă în ziua de 25.04.2016, ora 
13, la sediul societății ședința 
Adunării Generale Ordinară a Acțio-
narilor S.C. Suport Textil S.A., cu 
sediul în București, șos. Viilor nr.56 
sector 5, înregistrată la O.R.C.T.B. 
sub nr. J/40/723/1991 având C.U.I. nr. 
404157 și atribut fiscal RO cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Prezentarea 
raportului de activitate aferent exer-
ciţiului financiar încheiat; 2 . Prezen-
tarea raportului de gestiune al 
administratorului pentru anul 2015; 
3. Prezentarea raportului comisiei de 
cenzori a societăţii pentru anul 2015; 
4. Prezentarea, discutarea, aprobarea 
sau modificarea situațiilor financiare 
anuale pe baza rapoartelor prezen-
tate de administratorul unic și comi-
siei de cenzori. Discutarea și 
aprobarea Propunerilor de reparti-
zare a profitului. Descărcarea de 
gestiune a administratorului pentru 
exercițiul financiar expirat; 5. Prezen-
tarea și aprobarea bugetului de veni-
turi și cheltuieli pe anul 2016; 6. 
Mandatarea directorului adminis-
trativ, ca personal sau prin delegarea 
atribuțiilor, să depună toate diligen-
țele pentru aducerea la îndeplinire a 
hotărârilor adoptate în adunare 
necesare realizării mențiunilor la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul București. În situ-
ația neîntrunirii  cvorurmului 
prevăzut de lege și în actul constitutiv 
pentru prima adunare, se convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acți-
onarilor pentru data de 26.04.2016, 
ora 13, în același loc, oră și cu aceeași 
ordine de zi.

l Convocare: În temeiul prevederilor 
articolului 117 din Legea societăților 
nr. 31/1990, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare, Preșe-
dintele Consiliului de Administraţie 
al Societăţii ENGIE Romania S.A. 
(anterior GDF SUEZ Energy 
Romania), societate cu sediul social 
în București, bd. Mărășești, nr. 4-6, 
sector 4, înregistrată la Oficiul Regis-
t r u l u i  C o m e r ţ u l u i  c u  n r. 
J40/5447/2000, Cod Unic de Înregis-
trare 13093222 („Societatea” sau 
„ENGIE”), domnul Eric Joseph 
Stab, convoacă în data de 27.04.2016, 
ora 11.00 la sediul social al Societăţii, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor („AGOA”). Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acțio-
narilor este următoarea: 1. Aprobarea 
Situaţiilor financiare individuale 
aferente anului 2015, ale ENGIE 
Romania și descărcarea de gestiune a 
administratorilor pe baza următoa-
relor documente: -Raportul Adminis-
tratorilor; -Raportul Auditorului 
Financiar extern. 2. Aprobarea Situa-
ţiilor financiare consolidate aferente 
anului 2015, ale ENGIE Romania pe 
baza următoarelor documente: 
-Raportul  Administratori lor ; 
-Raportul Auditorului Financiar 
extern. 3. Aprobarea modului de 
repartizare a rezultatului net aferent 
exerciţiului financiar 2015 al ENGIE  
Romania. 4. Aprobarea Bugetului 
ENGIE Romania pentru anul 2016. 
5. Mandatarea Președintelui Consi-
liului de Administraţie de a semna 
hotărârile Adunării Generale Ordi-
nare a Acționarilor și de a efectua, 
personal sau prin împuterniciţi, 
formalităţile de înregistrare la Regis-
trul Comerţului sau alte instituţii sau 
autorităţi interesate. Documentele și 
materialele aferente subiectelor 
incluse pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor, pot 
fi consultate de acţionarii interesaţi, 
la sediul societatii, în zilele lucră-
toare, între orele 9:00–15:00. La 
A.G.O.A. sunt îndreptăţiți să parti-

cipe și își pot exercita dreptul de vot 
numai acţionarii înregistrați în Regis-
trul Acționarilor Societății la data 
A.G.O.A., fie personal (prin reprezen-
tanții legali) fie prin reprezentant, pe 
bază de procură specială. Accesul 
acţionarilor îndreptățiţi să participe 
la A.G.O.A. va fi permis în cazul 
persoanelor fizice care reprezintă 
acționari persoane juridice, pe bază 
de procură specială, depusă în 
conformitate cu prevederile legale 
aplicabile. Procurile speciale însoţite 
de actele de identificare ale acționa-
rilor pot fi transmise și prin e-mail cu 
semnătura electronică extinsă încor-
porată conform Legii nr. 455/2001 
privind semnătura electronică, la 
adresa: „traian.capota@engie.ro’’ 
menţionând la subiect „pentru 
AGOA din data de 27.04.2016”, cu 
condiţia ca exemplarul original să fie 
depus/ expediat astfel încât să fie 
înregistrate la Societate cu cel puţin 
48 de ore înainte de data A.G.O.A.. 
Unul sau mai mulţi acționari repre-
zentând individual sau împreună cel 
puțin 5% din capitalul social al Socie-
tății au dreptul, în condițiile legii, să 
introducă noi puncte pe ordinea de zi 
cu condiția ca fiecare punct să fie 
însoțit de o motivare explicită și de 
un proiect de hotărâre propus spre 
aprobare A.G.O.A., precum și să facă 
propuneri de hotărâri pentru punc-
tele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi, prin scri-
soare recomandată cu confirmare de 
primire/ curierat înregistrate la Soci-
etate în termenele prevăzute de lege. 
Termenul limită până la care acţio-
narii își pot exercita drepturile menți-
onate mai sus este de maxim 15 zile 
de la data publicării convocatorului 
în Monitorul Oficial al României. 
Orice acţionar interesat are dreptul 
să adreseze întrebări referitoare la 
punctele de pe ordinea de zi și activi-
tatea Societății. Societatea va putea 
formula un răspuns general pentru 
întrebările cu același conținut. 
Răspunsul la întrebările acționarilor 
va fi dat în cadrul ședinței. Președinte 
al Consiliului de Administraţie Eric 
Joseph Stab.

l Convocare a Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor Suport 
Textil S.A.: Subsemnatul, Francesco 
Franzese, în calitate de administrator 
unic al societății Suport Textil S.A., 
cu sediul în București, Şos. Viilor 
nr.56, sector 5, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul București sub numărul 
J40/723/1991, cod unic de înregis-
trare 404157 (denumită în continuare 
,,Societatea”), în baza prevederilor 
Actului Constitutiv al societății 
art.117 din Legea nr.31/1990, legea 
societăților, subsecvent modificată și 
republicată (denumită în continuare 
,,Legea Societăților”), convoacă prin 
prezenta Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acționarilor societății 
Suport Textil S.A. la data de 
25.04.2016 (luni), orele 12:00, la 
sediul societății situat în București, 
șos. Viilor nr.56, sector 5, având 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea efectuării unui raport de 
evaluare având ca scop determinarea 
valorii imobilului compus din teren în 
suprafa ță  de  5 .350mp p lus 
construcții, situat în Şos. Viilor nr.56, 
sector 5, București (,,Imobilul”), teren 
având nr. cadastral 204538 și 
construcții având numerele cadas-
trale 204538-C1 , 204538-C2, 204538-
C3 ,  204538-C4 ,  204538-C5 , 
204538-C6 și 204538-C7, deținut de 
către societate, în vederea înstrăinării 
acestuia; 2. Aprobarea înstrăinării 
imobilului; 3. Împuternicirea dlui. 
Francesco Franzese, cetățean italian, 
rezident în România, București, 
Aleea Avrig nr.62, bl.019, sc.A, ap.4, 
sector 2, identificat cu pașaport seria 
AA3840769, eliberat de autoritățile 
din Italia și cu Certificat de Înregis-
trare nr. 87409 eliberat de I.G.I. 
București la data de 24.08.2015 
valabil până la data de 23.08.2020, 
având CNP 7460521400024, având 

calitatea de administrator unic al 
societății Suport Textil S.A., pentru a 
efectua oricare și toate dintre urmă-
toarele activități în scopul înstrăinării 
imobilului: -să efectueze demersurile 
necesare pentru identificarea unui 
cumpărător pentru imobil; -să stabi-
lească prețul înstrăinării, prețul 
Imobilului urmând a fi stabilit prin 
raportare la concluziile raportului de 
evaluare întocmit conform punctului 
1 de mai sus, încadrându-se într-o 
marjă rezonabilă față de valoarea 
astfel determinată; -să solicite și să 
primească din partea autorităților 
competente, în numele și pe seama 
societății, toate documentele necesare 
în vederea determinării situației juri-
dice a imobilului; -să prezinte către 
potențialii cumparători documentele 
necesare pentru încheierea procesului 
de înstrăinare a imobilului; -să 
semneze orice alte documente în 
numele și pe seama societății în legă-
tura cu înstrăinarea Imobilului în 
condițiile și limitele prezentei 
Procuri, inclusiv, dar fără a se limita 
la, antecontract de vânzare, contract 
de vânzare, declarații, în condițiile și 
limitele împuternicirii oferite; -să se 
prezinte la data convenită în fața 
notarului public pentru a semna și 
încheia contractul de vânzare, și, 
dacă consideră necesar, antecon-
tractul de vânzare, având mandat să 
acorde cumpărătorului declarații și 
garanții cu privire la situația de fapt 
și de drept a Imobilului; -să declare 
pentru și în numele societății că 
suntem în totalitate de acord ca 
respectivul cumpărător să înregis-
treze dreptul său de proprietate în 
cartea funciară. 4. Mandatarea dnei. 
Victoria Ceornea, cetățean român, 
domiciliată în București, Str. Căp. 
Micșa Petre nr.4, bl. M16, ap.21, 
sector 5, legitimată cu C.I. seria RT 
nr. 883063, emisă de SPCEP S5 la 
data de 10.04.2013, având CNP 
2550409400717, pentru efectuarea 

formalitățlor cerute de legislația în 
vigoare pentru înregistrarea hotărâ-
rilor adoptate de adunarea generală 
extraordinară a acționarilor socie-
tății. Totodată dna. Victoria Ceornea 
este împuternicită prin prezentul 
convocator să efectueze formalitățile 
necesare pentru publicarea convoca-
torului în Monitorul Oficial partea a 
IV-a și într-un ziar de largă circulație, 
în conformitate cu prevederile 
art.117 alin.3 din Legea Societăților. 
Administratorul stabilește ca dată de 
referință data de 01.04.2016. Acțio-
narii vor putea participa la Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționa-
rilor societății direct sau prin repre-
zentanți, în baza unor procuri 
speciale. Procura specială pentru 
reprezentare în cadrul Adunării 
Generale Extraordinare a Acționa-
rilor va fi depusă la sediul societății 
cel mai târziu în ziua Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acționarilor. 
Accesul în sala de ședință a acţiona-
rilor îndreptățiți să participe la 
adunarea generală a acționarilor este 
permis prin simpla probă a identității 
acestora, făcută, în cazul acționarilor 
persoane fizice, cu actul de identitate, 
iar în cazul acționarilor persoane 
juridice și a acționarilor persoane 
fzice reprezentate, cu procură 
specială dată persoanei fizice care le 
reprezintă. În situația în  care la 
prima convocare nu se întrunesc 
condițiule legale de prezentare, se 
convoacă o nouă Adunare Generală 
Extraordinară a Acționarilor pentru 
data de 26.04.2016 (Marți), în același 
loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine 
de zi. 

l Convocator: Consiliul de Adminis-
traţie al CELPI S.A, cu sediul în 
București, Drumul Bercenarului nr.1, 
sector 4, număr de ordine în Registrul 
Comerţului J40/290/1991, C.U.I. 
382482 în temeiul art. 112, 113, 117, 
118 din Legea 31/1990 republicată și a 

prevederilor art. 43 și 44 din Actul 
Constitutiv convoacă: Adunarea 
Generală Ordinară și Extraordinară a 
Acţionarilor în data de 26.04.2016 ora 
10,00, respectiv ora 11.00 la sediul 
social al societăţii, cu sediul în Bucu-
rești, str. Drumul Bercenarului, nr.1, 
Sector 4, din București, pentru acţio-
narii înregistraţi la sfârșitul zilei de 
19.04.2016 (data de referinţă) în 
registrul acţionarilor, cu următoarea 
ordine de zi: Adunarea Generală 
Ordinară: 1. Aprobarea bilanţului 
contabil, a contului de profit și pier-
dere, a execuţiei bugetului de venituri 
și cheltuieli și repartizarea profitului 
net pe anul 2015. 2. Prezentarea și 
aprobarea raportului de audit finan-
ciar privind verificarea și certificarea 
bilanţului contabil și a contului de 
profit și pierderi al CELPI S.A. 
pentru exerciţiul financiar al anului 
2015. 3. Dezbaterea și aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2016. 4. Scoaterea din 
funcţiune a unor mijloace fixe 
propuse la casare în anii 2015-2016. 5. 
Aprobarea grilei de salarii și a organi-
gramei CELPI S.A pentru anul 2016. 
6. Aprobarea Programului de Inves-
tiţii pentru anul 2016. 7. Aprobarea 
remuneraţiei membrilor Consiliului 
de Administraţie pentru anul 2016. 
Adunarea Generală Extraordinară: 
Art. 1 Aprobarea menţinerii calităţii 
de co garant pentru facilităţile de 
credit acordate prin contractul de 
credi t  134/29 .06 .2007 cat  ș i 
135/29.06.2007 și actele adiţionale 
subsecvente; Art. 2 Aprobarea menţi-
nerii garanţiilor deja constituite ce vor 
garanta atât contractul de credit 
134/29.06.2007 cât și 135/29.06.2007, 
respectiv: -ipoteca de prim rang 
asupra proprietate CELPI S.A. situat 
în Drumul Bercenarului, nr. 7, sector 
4, București; -aprobarea menţinerii 
garanţiei cash colateral în valoare de 
1.5  MEUR ce va garanta plafonul 
acordat ROMELECTRO pentru 

ANUNȚURI

publicitate
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emiterea de SGB uri în favoarea 
HIDROELECTRICA în cadrul 
contractului de credit 134/29.06.2007; 
Art. 3. Se împuterniceşte domnul 
Pavel Mihai, cu domiciliul în Bld. 
Octavian Goga, Nr. 23, Bl. M106, Et1. 
Ap.27, Sector 3, Bucureşti, identificat 
cu CI, Seria RR, număr 495182, emis 
de către SPCEP S3 Biroul nr.2, la 
data 25/11/2007 în calitate de Preşe-
dinte al Consiliului de    Adminis-
traţie, care sa reprezinte societatea 
pentru îndeplinirea formalităţilor 
necesare privind negocierea creditului 
şi constituirea garanţiilor, precum şi 
stabilirea limitelor de competenţă ale 
acestor persoane. Documentele 
aferente Adunării Generale Ordinare 
şi Extraordinare a Acţionarilor: Înce-
pând cu data de 19.04.2016, convoca-
torul, numărul total de acţiuni şi 
drepturile de vot la data convocării, 
textul integral al documentelor şi 
materialelor informative referitoare 
la problemele de pe ordinea de zi, 
sunt la dispoziţia acţionarilor şi se pot 
obţine pe suport de hârtie la cererea 
acţionarilor interesaţi, la sediul social 
al Societăţii situat în Bucureşti, 
Drumul Bercenarului nr.1, sector 4. 
La şedinţele Adunărilor Generale a 
Acţionarilor vor putea participa 
direct acţionarii aflaţi în proprietatea 
a cel puţin 2% din acţiuni. Un exem-
plar original al procurii speciale va 
trebui să parvină Societăţii cu 48 de 
ore înante de data adunării sub sanc-
ţiunea pierderii exerciţiului dreptului 
de vot prin reprezentant în Adunarea 
Generală Ordinară şi Extraordinară a 
Acţionarilor, conform prevederilor 
legii. Procura va fi transmisă în 
original, pe suport de hârtie, la sediul 
Societăţii situat în Bucureşti, Drumul 
Bercenarului nr.1, sector 4. Se 
propune 12.05.2016 ca data de înre-
gistrare pentru identificarea acţiona-
rilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor Adunării Gene-
rale Ordinare şi Extraordinare a 
Acţionarilor. În cazul în care pe data 
26.04.2016 nu se întruneşte cvorumul 
prevăzut de lege şi actul constitutiv al 
Societăţii, Adunarea Generală Ordi-
nară şi Extraordinară a Acţionarilor 
este convocată pentru data de 
27.04.2016 ora 10,00, respectiv ora 
11.00 la acelaşi sediu şi cu aceeaşi 
ordine de zi.

l Convocare: În conformitate cu 
prevederile articolului 117 din Legea 
societăților nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare, şi având în vedere prevederile 
articolului 15 din Actul Constitutiv al 
FEA S.A., societate pe acțiuni de 
naționalitate română, organizată şi 
înființată în conformitate cu legile din 
România, cu sediul social în Str. 
Dumitru Brumărescu nr.9A, parter, 
camera A, sector 4,  Bucureşti, 
România, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul  Bucureşti  sub nr. 
J40/858/1991, având codul de înregis-
trare fiscală 1589363 (“Societatea” 
sau “FEA”), subsemnatul Remus 
Iliuță, acţionând în calitatea mea de 
Administrator Unic al Societăţii, 
convoc prin prezenta Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
FEA pentru data de 26.04.2016, orele 
14:00, la următoarea adresa: Bucu-
reşti, Calea Floreasca nr.175, etaj 7, 
sector 1, sala de şedințe, având urmă-
toarea Ordine de Zi: 1. Prezentarea, 
dezbaterea şi aprobarea Situaţiilor 
Financiare anuale ale Societăţii, 
întocmite pentru exerciţiul financiar 
al anului 2015, pe baza Raportului 
Administratorului unic al Societăţii, 
respectiv al  Auditorului financiar al  
Societăţii; 2.Aprobarea activităţii şi 
descărcarea de gestiune a Adminis-
tratorului unic al Societăţii pentru 
activitatea desfăşurată în exerciţiul 
financiar al anului 2015; 3.Împuterni-
cirea Administratorului unic al Socie-
tăţii să aducă la îndeplinire Hotărârea 
Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor şi să îndeplinească toate 
formalităţile necesare pentru efectu-

area înregistrărilor privind Hotărârea 
Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor în Registrul Comerţului şi 
publicarea acesteia în Monitorul 
Oficial al României, precum şi pentru 
depunerea situaţiilor financiare şi a 
bilanţului pe anul 2015 la A.N.A.F., 
cu posibilitatea de a delega aceste 
atribuţii unei terţe persoane. *** 
Completarea ordinii de zi: În cel mult 
15 zile de la publicarea prezentului 
Convocator în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, acţionarii 
Societăţii, reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capi-
talul social al Societăţii, pot înainta 
Administratorului Unic al Societăţii 
cereri privind introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor. 
Propunerile privind completarea 
ordinii de zi trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii: a) în 
cazul persoanelor fizice să fie însoțite 
de copiile actelor de identitate ale 
acționarilor (buletin sau carte de 
identitate), iar în cazul persoanelor 
juridice copie a buletinului sau cărții 
de identitate a reprezentantului legal, 
împreuna cu certificatul constatator, 
în original, emis de Registrul Comer-
țului, având cu o vechime de cel mult 
3 zile lucrătoare; şi b) să fie înregis-
trate la adresa Bucureşti, Calea 
Floreasca nr.175, etaj 7, sector 1, 
Registratura, în termen de cel mult 15 
zile de la publicarea prezentului 
Convocator în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a. După expi-
rarea termenului de 15 zile de la 
publicarea prezentului Convocator în 
Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV-a, nu  mai pot fi primite 
cereri privind introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor, 
indiferent de obiectul acestora. 
Ordinea de zi completată cu punctele 
propuse de acţionari, ulterior convo-
cării, se va publica în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, cu 
cel puţin 10 zile înaintea Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor. 
Participarea la şedința Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor: La 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor pot participa şi pot vota, 
direct sau prin reprezentare, în baza 
unei procuri speciale, toţi acţionarii 
înscrişi în Registrul Acţionarilor Soci-
etatii  la data de 25.03.2016 , stabilită 
ca dată de referinţă. Conform preve-
derilor art. 17.2. din Actul Constitutiv 
al FEA, acționarii Societăţii nu vor 
putea fi reprezentați la şedința 
Adunării Generale Ordinare a Acțio-
narilor decât prin alți acționari. Toţi 
acţionarii reprezentaţi în baza unei 
procuri speciale se vor asigura că 
aceste procuri, însoţite, în cazul acțio-
narilor persoane juridice, de certifi-
catul constatator  emis de Registrul 
Comerţului (in original, având o 
vechime de cel mult 3 zile lucrătoare), 
vor fi depuse în original la urmă-
toarea adresa: Bucureşti, Calea 
Floreasca nr.175, etaj 7, sector 1, 
Registratura, înainte de începerea 
şedinței Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor, sub sancţiunea pier-
derii exerciţiului dreptului de vot în 
Adunarea Generală  Ordinară a 
Acţionarilor. Procurile vor rămâne 
valabile pentru a doua adunare, în 
cazul în care prima adunare este 
amânată din cauza neîndeplinirii 
cerinţelor legale. Acţionarii îndreptă-
ţiţi pot participa şi pot vota în cadrul 
Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor pe baza actului de identitate 
(buletin de identitate/ carte de identi-
tate), 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 reprezentantului legal însoțit de un 
document oficial, în original, care îi 
atestă aceasta calitate (certificat 
constatator emis de Registrul Comer-
ţului cu cel mult 3 zile lucrătoare 
înainte de data şedinței), în cazul 
acționarilor persoane juridice. 

Mandatarii acționarilor persoane 
fizice pot participa şi pot vota în 
cadrul Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor pe baza actului de identi-
tate însoțit de procura specială 
semnată de acționarul persoană 
fizică. Mandatarii acționarilor 
persoane juridice pot participa şi pot 
vota în cadrul Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor pe baza 
actului de identitate al mandatarului, 
însoțit de procura specială semnată 
de reprezentantul legal al acționarului 
persoană juridică şi de certificatul 
constatator emis de Registrul Comer-
ţului, cu cel mult 3 zile lucrătoare 
înainte de data şedinței, care atestă 
calitatea de reprezentant legal a 
semnatarului procurii speciale. Mate-
rialele informative: Documentele şi 
materialele informative vizând 
problemele înscrise pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acțio-
narilor se află la dispoziţia acţiona-
rilor, putând fi consultate de aceştia la 
următoarea adresa: Bucureşti, Calea 
Floreasca nr.175, etaj 7, sector 1,  în 
fiecare zi lucrătoare,  de la data 
convocării adunării generale, la cerere 
urmând a se elibera acţionarilor copii 
de pe aceste documente; sumele 
percepute pentru eliberarea de copii 
nu pot depăşi costurile administrative 
implicate de furnizarea acestora. În 
cazul în care nu se vor îndeplini 
condiţiile legale privind ținerea 
Adunării Generale Ordinare a Acțio-
narilor, Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor se reprogramează 
pentru data de 27.04.2016, la aceeaşi 
oră, 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 a 
Acționarilor este aceeaşi. Administra-
torul Unic al FEA S.A., dl. Remus 
Iliuță.

l Convocare: Consiliul de Adminis-
traţie al S.C. ”COMNORD” S.A., 
persoană juridică română, având Cod 
Unic de Înregistrare 1590368, atribut 
fiscal RO şi număr de Ordine la 
Registrul Comerţului J40/493/1991, 
cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei 
nr.136, sector 1, în temeiul prevede-
rilor Actului constitutiv al societăţii şi 
prevederilor Legii nr. 31/1990 republi-
cată, Convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor socie-
tăţii pentru data de 25.04.2016, ora 
12.00. Şedinţa Adunării Generale 
Extraordinară a Acţionarilor va avea 
loc la sediul societăţii din Bucureşti, 
Calea Griviţei nr.136, sector 1. La 
Adunarea Generală Extraordinară 
sunt invitaţi să participe toţi acţio-
narii aflaţi în evidenţa Registrului 
Acţionarilor şi Registrului de Acţiuni 
la data de 15.04.2016. Pe ordinea de zi 
a Adunării Generale Extraordinare, 
sunt înscrise următoarele probleme: 1. 
Informarea acţionarilor societăţii S.C. 
COMNORD S.A. privind oferta CRH 
Agregate Betoane S.A. de cumpărare 
a părţilor sociale deţinute de către 
S.C. COMNORD S.A. la S.C. CRH 
Betoane S.R.L.; 2. Informarea acţio-
narilor societăţii S.C. COMNORD 
S.A.privind oferta S.C. CRH Ciment 
(Romania) S.A. de cumpărare a 
pachetului de acţiuni deţinute de 
către S.C. COMNORD S.A. la SC 
CRH COMNORD S.A. 3. Aprobarea 
condiţiilor generale privind înstrăi-
narea părţilor sociale/ pachetului de 
actiuni deţinute de către societatea 
S.C. COMNORD S.A. la S.C. CRH 
Betoane S.R.L. şi respectiv S.C. CRH 
COMNORD S.A., către ofertanţii 
menţionaţi la punctele 1 şi 2 din 
convocator sau către succesorii aces-
tora rezultaţi în urma fuziunii prin 
absorbţie a ofertanţilor. 4.  Împuterni-
cirea Consiliului de Administraţie să 
negocieze şi să semneze actele care 
vor consfinţi această tranzacţie 
privind vânzarea părţilor sociale/ 
pachetului de acţiuni deţinute de 
către S.C. COMNORD S.A. la SC 
CRH Betoane S.R.L., respectiv S.C. 
CRH COMNORD S.A. 5. Aprobarea 

datei de 12.05.2016, ca data de înre-
gistrare, conform art. 238 din Legea 
nr.297/2004. În situaţia în care 
Adunarea Generală nu va putea deli-
bera şi vota în mod valabil o a doua 
Adunare Generală Extraordinară este 
convocată pentru ziua de 26.04.2016, 
la ora 12.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi. După publicarea convo-
cării, acţionarii reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/au dreptul: a) de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunărilor generale, în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării 
convocării, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau 
de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală; şi b) 
de a prezenta proiecte de hotărâre, în 
termen de 15 zile de la data publicării 
convocării, pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale. 
Aceste drepturi pot fi exercitate 
numai în scris (transmise prin servicii 
de curierat sau prin mijloace electro-
nice). Se precizează că acţionarii ce 
vor fi împiedicaţi de anumite împreju-
rări să participe la Adunările Gene-
ra le  vor  putea  mandata ,  în 
conformitate cu art. 125 din Legea 
31/1990 republicată şi Regulamentul 
C.N.V.M. 1/2006 şi 6/2009, printr-o 
procură specială o terţă persoană care 
să participe şi să voteze în numele lor 
şi pentru ei, în Adunarile Generale, în 
condiţiile legii. Procurile speciale pot 
fi ridicate de la sediul societăţii sau de 
pe web site-ul www.comnord.ro, înce-
pând cu data convocării şi vor fi 
depuse spre înregistrare la secretari-
atul adunării până cel târziu la data 
de 23.04.2016. Procurile speciale vor 
putea fi transmise spre înregistrare şi 
pe fax sau email în format pdf., 
reprezentantul acţionarului fiind 
obligat ca la data adunării generale să 
aibă asupra sa procura în original. 
Acționarii înregistrați la data de refe-
rință au posibilitatea de a vota prin 
corespondență înainte de adunarea 
generală utilizând formularul de vot 
prin corespondență existent şi pe 
site-ul societăţii. Formularele de vot 
prin corespondență completate şi 
semnate se vor expedia la sediul socie-
tății, cu confirmare de primire, astfel 
încât să fie înregistrate ca fiind 
primite până cel târziu cu 48 ore 
înainte de adunare. Formularele 
primite ulterior termenului stabilit nu 
vor fi luate în calcul pentru determi-
narea cvorumului şi majorității în 
adunarea generală. Informațiile cu 
privire la convocarea adunării gene-
rale şi la documentele care urmează 
să fie prezentate adunării generale, 
proiectul de hotărâre, formularele de 
procură specială care urmează să fie 
utilizate pentru votul prin reprezen-
tare, precum şi formularele care 
urmează să fie utilizate pentru votul 
prin corespondență sunt puse la 
dispoziția acționarilor pe website-ul 
societății (www.comnord.ro) sau la 
sediul societății în zilele lucrătoare, 
între orele 9.00–17.30. Acţionarii au 
dreptul să formuleze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi ale 
Adunărilor Generale în condiţiile 
art.13 din Regulamentul C.N.V.M. 
6/2009, după ce acţionarii vor fi iden-
tificaţi sau dacă buna desfăşurare şi 
pregătire a adunărilor generale 
precum şi protejarea confidenţialităţii 
şi a intereselor comerciale a societăţii, 
permite acest lucru. Documentele 
privind problemele incluse în ordinea 
de zi a Adunările Generale pot fi 
consultate la sediul societatii sau pe 
pagina de internet www.comnord.ro, 
începând cu data convocării. Docu-
mentele aferente şedinţelor, inclusiv 
propunerile de hotărâre şi procurile 
speciale pot fi obţinute de la dna. 
Stefan Alina– tel. 021/2066800. Se 
propune ca data de înregistrare, 
conform art. 238 din Legea nr. 
297/2004, data de 12.05.2016. Preşe-
dintele Consiliului de Administraţie 
al S.C. COMNORD S.A. Oleana 
Negoita.

LICITAȚII  
l Inspectoratul de Poliție Județean 
Bihor organizeazã în data de 
14.04.2016, ora 10.00, licitaţie publicã 
cu strigare pentru atribuirea următo-
rului contract de închiriere: suprafața 
de 50,25mp la parterul imobilului 
situat în mun.Oradea, str.Codrilor, 
nr.9, în scopul desfãşurãrii activității 
de desfacere hrană caldă, minuturi, 
băuturi răcoritoare preparate şi semi-
preparate servite pe loc. Persoanele 
interesate se vor prezenta la sediul 
unitãţii din Oradea, Calea Republicii, 
nr.50, de unde, în perioada 25.03-
06.04.2016, între orele 08.00-15.30, 
pot solicita în scris fişa de date a 
achiziţiei, care se obţine contra sumei 
de 3 lei.

l Debitorul SC C&C MH Confort 
SRL cu sediul in Dr. Tr. Severin, str. 
I.C. Bratianu, nr. 11A, jud. Mehe-
dinti, J25/460/2005, CIF: 17044001, 
aflata in procedura de faliment, in 
bankruptcy, en faillite dosar nr. 
9465/101/2012 pe rolul Tribunalului 
Mehedinti, prin lichidator judiciar 
Yna Consulting SPRL si Consultant 
Insolventa SPRL, scoate la vanzare: 
Bunul imobil aflat în garantia credi-
torului ANAF cu rangul I * Teren 
extravilan+constructii situat in 
comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 7, 
judetul Timis, CF 401381, nr. 
cadastru A74/1/15/3/1/1, suprafata: 
5750/11500 mp *, la pretul de pornire 
a licitatiei de 404.605,00 lei exclusiv 
T.V.A. ( pret diminuat cu 5% fata de 
pretul stabilit prin raportul de 
evaluare). Bunul imobil af lat în 
garantia creditorului ANAF cu 
rangul I (Proprietate imobiliară de 
tip rezidențial casa şi teren cu regim 
de înălțime P+M, Scd= 326 situată în 
localitatea Ghiroda, str. Serg. 
Constantin Muşat, județul Timiş, CF: 
402556 la pretul de pornire a licitatiei 
de 128.700 euro exclusiv T.V.A. (ce se 
va achita la cursul BNR din ziua 
plății). Titlul executoriu in baza 
caruia lichidatorul judiciar proce-
deaza la vanzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a procedurii 
de faliment pronuntata de catre jude-
catorul sindic in dosarul de insol-
venta nr. 9465/101/2012. Licitaţia va 
avea loc în localitatea Dr.Tr.Severin, 
str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud. Mehedinţi 
la data de  06.04.2016 orele 13:oo.  
Participarea la licitatie este conditio-
nata de consemnarea, a unei cautiuni 
de 10-20% din pretul de pornire al 
licitatiei. Cont deschis la BRD SA 
Sucursala Dr.Tr.Severin, sub nr. 
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invitam pe toti cei care vor sa se 
prezinte la sedinta de licitatie la 
termenul de vanzare, la locul fixat in 
acest scop si pana la acel termen sa 
depuna oferte de cumparare. Somam 
pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vanzare in termen, sub sancti-
unea prevazuta de lege. Relatii la 
telefon-fax 0744528869, 0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, emai-
l:office@consultant-insolventa.ro; 
expertyna@yahoo.com, site: www.
consultant-insolventa.ro 

l Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul 
in Sibiu, Calea Dumbravii Nr. 157, 
tel. 0269.23.51.81, fax 0269.24.00.90, 
cod fiscal 4240928, cont IBAN 
RO42TREZ5765005XXX000209 
deschis la Trezoreria Sibiu, organi-
zeaza licitatie deschisa cu strigare 
pentru valorificarea bunurilor de 
resort A.P.I. Bunurile materiale pot fi 
vazute la sediul Centrului Chinologic 
Sibiu in data de 01.04.2016, intre 
orele 09:00 – 14:00. Licitatia va avea 
loc la data de 11.04.2016, ora 12:00, 
la sediul Centrului Chinologic Sibiu. 
In caz de neadjudecare, datele de 
desfasurare a urmatoarelor licitatii 
vor fi 26.04.2016, ora 12:00, respectiv 
03.05.2016, ora 12:00. Caietul de 

sarcini se poate obtine incepand cu 
data de 25.03.2016. documentele de 
participare la licitatie se depun pana 
la data de 06.04.2016, intre orele 
08:00-14:00. Taxa de particpoare la 
licitatie este de 50 lei, iar garantia de 
participare reprezinta 5% din pretul 
initial de vanzare a bunurilor pentru 
care se liciteaza. Lista completa a 
bunurilor si relatii suplimenare se 
obtin la telefon: (40) 0269-235.181; 
fax (40) 0269-24.00.90 www.centrul-
chinologic.ro/interespublic/licitatiipu-
blice/, sau la sediul centrului: Sibiu, 
Calea Dumbravii nr. 157.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Eurodo Maxim SRL desemnat prin 
Sentinta Civila nr. 1594 din data de 
12.02.2014, pronuntata in Dosar nr. 
20704/3/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti, Sectia a VII a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare a 
bunului imobil aflat in proprietatea 
Eurodo Maxim SRL constand in 
teren intravilan avand suprafata de 
600mp, situat in  loc. Eforie Sud, str. 
Tranilvaniei, jud. Constanta, in 
valoare totala de 36.375 euro exclusiv 
TVA. Vanzare a bunului imobil apar-
tinand societatii falite se va organiza 
in data de 30.03.2016 ora 15,00 prin 
licitatie publica cu strigare. In cazul 
in care bunul nu se va vinde la 
termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza inca 8 (opt) licitatii sapta-
manale, in data de 06.04.2016, 
13.04.2016, 20.04.2016, 27.04.2016, 
04.05.2016, 11.05.2016, 18.05.2016 si 
in data de 25.05.2016 la aceeasi ora si 
in aceleasi conditii. Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, 
ap.39, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de orga-
nizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, 
sector 3. Costul unui caiet de sarcini 
este de 300 lei exclusiv TVA. Achiziti-
onarea caietului de sarcini este obli-
gatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81

PIERDERI  
l Pierdut certificat de construire 
eliberat de ICRAL pe numele Cernat 
Florea.

l Pierdut atestat profesional 
persoană desemnată pe numele 
Laudat Daniel emis de A.R.R. Ilfov.

l Pierdut certificat de înregistrare B 
2919048, emis la data de 21.05.2014 
şi eliberat la data de 23.05.2014, 
aparținând Varlan Daniel PFA; 
F40/2115/2014; CUI 33188181. Se 
declară nul.

l Pierdut atestat taxi cu seria CPTX 
38446, valabilitate de la 10.11.2011 
până la 10.11.2016 pe numele 
Mocanu Aurel. Se declară nul.

l Pierdut Proces-verbal eliberat în 
07.05.1976, pe numele Constanti-
nescu Tamara. Îl declar nul.

l Pierdut Proces-verbal eliberat în 
08.06.1973, pe numele Stănescu 
Nicolae şi Stănescu Olga. Îl declar 
nul.

l Pierdut Proces-verbal predare-pri-
mire recepţie din 20.02.1976, pe 
numele Moţescu Maria  şi Moţescu 
Traian. Îl declar nul.

ANUNȚURI


