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OFERTE SERVICIU
l Angajăm personal de curăţenie,
program scurt de dimineaţă, 3 ore
pe zi, în noul Mall de la parcul
IOR, salariul competitiv, plătit fără
întârziere, căutăm oameni calzi, cu
b u n - s im ţ ş i f o a r t e s e r i oş i .
0757.117.471.
l Telefonist Georgiana. Firma
Luatel SRL -Ilfov cauta vorbitori
de limba georgiana si engleza
pentru postul de telefonist.Va
rugam sa ne trimite-ti CV -ul la
adresa de email jobs@luatel.com
sau sunati pentru mai multe informatii la nr. de tel.021.794.86.88
l Spitalul Clinic Colentina organizează în data de 09.09.2016 la
sediul administraţiei spitalului
concurs pentru ocuparea a 1 post
temporar de economist în cadrul
Serviciului de Achiziţii. Metodologia de organizare şi desfăşurare a
concursului va fi afişată la avizierul
spitalului. Informaţii suplimentare
la telefon: 021/319.17.80.
l Orasul Novaci - Primaria, organizeaza concursul de ocupare a
1(una) functie vacanta contractuala de conducere de coordonator
centru dincadrul Serviciului
Centru de Informare si Promovare
Turistica. Concursul consta intr-o
proba scrisa si o proba interviu,
organizat in data de
15.09.2016,ora1 0:00, respectiv
19.09.2016,o ra 10:00 la sediul
Primariei orasului Novaci. Data
limita de inscriere la concurs este
06.09.2016,ora 16:00 Ia Registtatura Primariei orasului Novaci.
Alte relatii suplimentare se pot
obtine de la Compartimentul
Resurse Umane din cadrul Primariei orasului Novaci, telefon 0253I
46622L. Candidatii trebuie sa
indeplineasca cumulativ urmatoarele: conditii generale stabilite
conform art.3 din HG nr. 286/2011.
Conditii specifice: -Studii superioare absolvite cu diploma de
licenta; -Vechime in specialitatea
studiilor minim 2 ani; -cunostinte
de limba engleza/franceza si/sau
germnana (avansat); -Cunostinte
operare PC (atestat); -Permis
conducere categoria B; -Calificarea
de Coordonator Centru de Informare Turistica conform standardelor ocupationale si calificarii
ocupatiilor din Romania constituie
un avantaj (demonstrate prin certificate de calificare profesionala
recunoscut de M.M.F.P.S.P.V. si
M.E.N). Cei care nu detin aceasta
alificare se vor angaja in scris ca in
termen de un an de Ia data acreditarii centrului vor finalize cursul de
coordinator, s ub sactiunea eliberarii din functie, conform Ordinului nr. 1096/2008. -Abilitati
foarte bune de comunicare si
negociere, abilitati orgarizatoarice,
dinamism, seriozitate,in itiativa.
l Anunţ. Primăria Comunei
Cudalbi, Judeţul Galaţi, anunţă
organizarea concursului de recrutare in vederea ocupării posturilor
vacante următoare:- 1 post -consilier I gradul profesional asistent in
cadrul Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenta a Populaţiei.
Dosarele de înscriere se depun in
termen de 20 zile de la publicarea
in Monitorul Oficial, partea a-III-a,
la sediul instituţiei. Proba scrisa a
examenului /concursului se organizează in data de 26.09.2016, la ora
10.00, in sala de şedinţe a Consiliului Local Cudalbi. Interviul se
va desfăşura in data de 29.09.2016,
la ora 14.00, in sala de şedinţă a
Consiliului Local Cudalbi. Relaţii

la sediul Primăriei Comunei
Cudalbi, str. Stefan cel Mare nr.
162, tel/fax: 0236.862.055.
l UM 01546 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea a
două posturi vacante de personal
civil contractual, astfel: 1.Denumirea posturilor: -tehnician IA la
grupa predări-primiri, recepţii,
Sector Sprijin Logistic T.O. şi Situaţii de Urgenţă (vechime în muncă
6 ani şi 6 luni, vechime în specialitate 2 ani); -muncitor calificat I
(zugrav/vopsitor) la formaţiunea
de cazarmare (vechime în muncă 9
ani, vechime în specialitate 2 ani).
2.Studii: -tehnician IA la grupa
predări-primiri, recepţii, Sector
Sprijin Logistic T.O. şi Situaţii de
Urgenţă: absolvirea cu diplomă de
bacalaureat a liceului; -muncitor
calificat I (zugrav/vopsitor) la
formaţiunea de cazarmare: calificare în domeniu. 3.Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă:
15.09.2016, ora 10.00; -Proba practică: 22.09.2016, ora 10.00; -Proba
interviu: 28.09.2016, ora 10.00.
4.Data limită de depunere a dosarelor: 08.09.2016, ora 14.00. 5.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la
sediul UM 01546 Bucureşti,
Şoseaua de Centură Km.16,5,
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului:
0213.524.537, int.103.
l Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor
Arad (S.C.D.C.B.Arad), în conformitate cu H.G. nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, anunţă scoaterea la concurs a
următorului post contractual
vacant: 1.Contabil debutant Cl.8,
pentru Biobaza zootehnică, studii
medii, vechimea nu este necesară.
Concursul va avea loc în data de
15.09.2016, ora 10.00, proba scrisă,
iar interviul la ora 14.00, la sediul
S.C.D.C.B.Arad, Calea Bodrogului, nr.32. Dosarele de înscriere
se depun în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului. Informaţii se obţin de la
sediul S.C.D.C.B. Arad, tel.:
0257.339.130, Serviciul Resurse
Umane (D-na Grozav Cornelia).
l Primăria Comunei Valea Călugarească organizează concurs de
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de
execuție vacante de: -funcţie
contractual de execuţie de asistent
medical în cadrul Cabinetelor
medicale din unităţile de învăţământ -2 posturi, conf.
HG286/2011. Condiţiile specifice:
-studii postliceale sanitare absolvite cu certificate de competenţe
profesionale; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţie minim un an; -certificat de
membru OAMGMAMR vizat la zi.
Concursul se va desfăşura la sediul
Primăriei comunei Valea Călugărească, după cum urmează: -25
august-07 septembrie 2016
-termenul de depunere al dosarelor; -09 septembrie 2016 -selecţia
dosarelor; -15 septembrie 2016
-proba scrisă, ora 10.00; -19
septembrie 2016 -interviu, ora
10.00. Relaţii suplimentare:
tel.0244.235.444; 0764.967.077;
-Compartiment Resurse Umane
-Viorica Mocanu.
l U.A.T.Comuna Văcăreni, cu
sediul în Loc.Văcăreni, Str.Principală, nr.111, Jud.Tulcea, organizează concurs de recrutare pentru
funcţie publică de execuție,

conform art.58, alin.2, lit.b din
Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici: Denumirea
postului -Consilier juridic, clasa I,
grad profesional asistent. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă,
în domeniul științe juridice;
-vechime în specialitate studiilor
necesare ocupării postului: 1 an.
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Proba scrisă:
28.09.2016, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Văcăreni;
Proba de interviu: 30.09.2016, ora
10.00, la sediul Primăriei Comunei
Văcăreni. Dosarele de înscriere se
depun la sediul instituţiei în
termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial. Date contact: Referent
Ciortan Neculina, tel:
0240.541.539. Condițiile de participare la concurs și bibliografia se
afișează la sediu și pe site-ul: www.
primariavacareni.paginadestart.
com
l Anunt. Primăria Comunei
Berzovia, organizează concurs
pentru ocuparea unei funcţii de
execuţie contractuale vacante referent, clasa, III gradul debutant din
cadru compartimentului Cultura(director cămin). Concursul se va
desfăşura la sediul instituţiei din
Berzovia nr.123 astfel:proba scrisa22.09.2016, ora-11:00; interviul-26.09.2016, ora-14:00.
Conditiile generale pentru
ocuparea postului sunt cele prevăzute la art.3 din Regulamentul
cadru aprobat prin H.G.
nr.286/2011, cu modificarile şi
completările ulterioare.Conditiile
specifice: studii medii cu diplomă
de bacalaureat;Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
până la data de 08.09.2016.
ora-16,00, la sediul primariei din
BERZOVIA , nr.123. Condiţiile de
participare la concurs, precum şi
bibliografia se afisează la sediul
Primăriei Comunei Berzovia.
Primar, Ioan Pop anunt Primaria
Comunei Berzovia, organizează
concurs pentru ocuparea a patru
funcţii de execuţie contractuale
vacante de muncitori calificaţi
(instalator, lăcătuş, mecanic, electromecanic) din cadrul Serviciului
Public de Alimentare cu apă
Berzovia. Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei din
Berzovia nr.123 astfel: proba
scrisă- 29.09.2016, ora-11:00; interviul- 03.10.2016, ora-11:00. Condiţiile generale pentru ocuparea
postului sunt cele prevăzute la
art.3 din Regulamentul cadru
aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Conditiile specifice: calificare
în domeniile instalator, lăcătuş,
mecanic, electromecanic ; fără
vechime. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune până la data
de 08.09.2016,ora-16,00, la sediul
primariei din Berzovia, nr.123.
Condiţiile de participare la
concurs, precum şi bibliografia se
afisează la sediul Primăriei
Comunei Berzovia. Primar, Ioan
Pop.
l Primăria oraşului Sulina,
judeţul Tulcea, cu sediul în Sulina,
str. I, nr. 180, organizează concurs
de recrutare în data de 22.09.2016,
orele 10:00 – proba scrisă, pentru
ocuparea funcţiei publice vacante
de execuție de consilier juridic,
clasa I, grad profesional principal
– Compartiment juridic, conten-

cios. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 (r2), cu modificările şi
completările ulterioare, şi condiţiile
specifice postului: studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv nstudii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă,
în domeniul științelor juridice
minimum 5 ani. Dosarele de
concurs se vor depune în perioada
24.08.2016 – 12.09.2016 şi trebuie
să conţină în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art. 49
din H.G. nr. 611/2008, selecţia
dosarelor de înscriere va avea loc
în perioada 13.09.2016–
19.09.2016, iar interviul se va
susţine în maxim 5 zile lucrătoare
de la data susţinerii probei scrise.
Condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la
concurs sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei Sulina
www.primaria-sulina.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
instituţiei, la nr. de telefon:
0240543003.
l Primăria comunei Chiajna din
judeţul Ilfov organizează concurs
pentru ocuparea unei funcţii
contractuale de execuție vacantă,
de consilier juridic, gradul profesional II din cadrul aparatului
permanent de lucru al consiliului
local. Pentru ocuparea postului
mai sus enunțat, sunt necesare
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul științelor
juridice și o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei de minim 6 luni.
Concursul cuprinde 2 probe,
respectiv proba scrisă și proba
orală, care se vor susţine la sediul
primăriei comunei Chiajna din Str.
Păcii nr. 75, Comuna Chiajna,
Judeţul Ilfov. Proba scrisă va avea
loc în data de 15.09.2016, orele
10.00. Dosarele de înscriere se pot
depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea
a-III-a, la sediul primăriei comunei
Chiajna din Str. Păcii nr. 75,
Comuna Chiajna, Judeţul Ilfov,
respectiv până la data de
07.09.2016, ora 16:00, ultima zi de
selecţie a dosarelor fiind în data de
09.09.2016. Dosarele de concurs
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la
art. 6 din H.G. nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Bibliografia va fi afişată la
sediul instituţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021.436.11.22.
l Primăria Oraşului Bragadiru,
judeţul Ilfov, în temeiul H.G.
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, scoate la
concurs a postul contractual
vacant: Şofer (microbuz şcolar
transport elevi), treapta profesională I– Compartiment Administrativ din cadrul Primăriei oraş
Bragadiru, judeţul Ilfov. Data
limită depunere dosare: 06.09.2016
orele 16:00, la sediul Primăriei
Oraş Bragadiru. Concursul începe
în data de: 15.09.2016 orele 10:00–
proba scrisă, 19.09.2016 orele
10.00: -interviul, şi se desfăşoară la
sediul Primăriei Oraş Bragadiru,
judeţul Ilfov. Anunţul, bibliografia
şi tematica de concurs se af lă
afişate la avizierul unităţii şi pe
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraş Bragadiru sau la telefon

021/4480795, interior 113.
Persoana de contact: Oanta
Monica Georgiana.
l Direcţia Fiscală Braşov, cu
sediul în Braşov, Strada Dorobanţilor, nr. 4 organizează concurs
conform Legii nr. 188/1999, pentru
ocuparea funcţiilor publice
temporar vacante, de: -1 post de
Inspector cls.I grad profesional
superior- Serviciul Tehnologia
Informației din cadrul Direcţiei
Fiscale Braşov, până la revenirea
titularului dreptului, perioadă
determinată: -1 post de Inspector
cls.I grad profesional superiorServiciul Financiar Contabilitate
din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov,
până la revenirea titularului dreptului, perioadă determinată.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 21.09.2016,
ora 10:00; -Proba interviu în
maxim 5 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -1 post de Inspector
cls.I grad profesional superiorServiciul Tehnologia Informației
din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov,
până la revenirea titularului dreptului, perioadă determinată: -să
aibă studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul calculatoare și tehnologia informației sau
în domeniul matematică- informatică; -vechimea în specialitatea
studiilor este de minim 9 ani în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice; -1 post
de Inspector cls.I grad profesional
superior- Serviciul Financiar
Contabilitate din cadrul Direcţiei
Fiscale Braşov, până la revenirea
titularului dreptului, perioadă
determinată: -să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul economic, -vechimea
în specialitatea studiilor este de
minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice; Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Direcţiei Fiscale Braşov. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Direcţiei Fiscale Braşov, Secretariatul Comisiei de Concurs telefon
0268/474.440 interior 232.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpăr plăcuţe Vidia noi la
preţul de 10RON bucata respectiv
100RON cutia. Mai multe informaţii la 0729.856.893; placutevidianoi@yahoo.com

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren stradal, 1540 mp,
comuna Dobreşti - Argeş. Tel.
0744498374.

CITAȚII
l Se citează pârâta Despina Cristiana, de către reclamanta Stanciu
Ioana, la Judecătoria Piteşti, în
data de 13.09.2016, Complet C2-2,
în Dosarul nr. 19154/280/2012*,
având ca obiect rezoluţiune
contract.
l Fieraru Paraschiva - Catalina,
cu ultimul domiciliu cunoscut in
sat si comuna Andrieseni, judetul
Iasi, este citata la Judecatoria Iasi,
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pe data de 12.09.2016, ora_8.30,
sala 1, complet 36, in calitate de
parata in dosarul civil nr.
26348/245/2015 in procesul de
divort cu reclamantul Fieraru
Vasile.

DIVERSE
l Se notifică deschiderea procedurii de insolvenţă privind pe
debitorul S.C. Agro Lambert SRL,
CIF 17256551 înregistrat la ORC
cu nr. J34/111/2005 cu sediul în
Roşiorii de Vede, str. 1 Mai, nr. 60,
judeţul Teleorman, conform încheierii din 13.06.2016 a Tribunalului
Te l e o r m a n î n d o s a r u l n r.
1303/87/2016. Relaţii suplimentare
la telefon 0769821575 Cabinet
Individual de Insolvenţă Balutescu
Mircea.
l Primaria Comunei Slobozia
Mandra, judetul Teleorman organizeaza in data de 15.09.2016 ora
10.00 (proba scrisa) si 16.09.2016
ora 10.00 (proba practica) la sediul
Primariei, concurs in vederea
ocuparii functiilor contractuale de
tractorist si buldoexcavatorist.
Conditii de participare: studii
generale sau medii; vechime
minima un an in domeniul studiilor. Dosarele de inscriere se pot
depune la sediul Primariei
Comunei Slobozia Mandra, pana
la data de 8.09.2016, ora 16.00.
Relatii suplimentare se pot obtine
la sediul Primariei Comunei
Slobozia Mandra sau la numarul
de telefon 0247.359.046.

SOMAȚII
l Judecătoria Vaslui. Sentința
nr.2481/2013. În numele legii, hotărăște: Admite în parte acțiunea
formulată de reclamanții Pintilie
Dumitru și Pintilie Maria domiciliați în comuna Rebricea, județul
Vaslui în contradictoriu cu pârâții
Bologa Mircea Marian cu domiciliul în comuna Rebricea, județul
Vaslui, Comisia Locală Rebricea
pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor și Comisia Județeană Vaslui.
Obligă pârâtele comisiile de fond
funciar, în limitele competențelor
ce le revin, să completeze titlul de
proprietate 423/46680 din
12.12.1994 în sensul înscrierii ca
titular și a defunctei Bologa Agripina alături de Bologa Gheorghe.
Obligă pârâtele comisiile de fond
funciar, în limitele competențelor
ce le revin, să elibereze un nou titlu
de proprietate în sensul celor
dispuse de instanță. Cu recurs în
15 zile de la comunicare. Pronunțată în ședință publică astăzi,
18.06.2013.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator pentru Adunarea
Generală a Asociaţilor. În atenţia:
Iovan Costinela Simona, Petricica
Petrina, Petrescu Simona Carmen,
Nistoran Valerica. Subsemnata
Bănică Cristina, având
CNP1781007163251, în calitate de
administrator şi asociat la SC
CAIUS IMPEX SRL, identificată
prin J16/2660/1992 şi
CUI:3086376, cu sediul în Craiova,
str.Brazda lui Novac, nr.101, bl.29,
sc.1, ap.5, Dolj, convoacă AGA
care va avea loc la data de 12
septembrie 2016, la ora 10,00, la
sediul societăţii, cu următoarea
ordine de zi: Pct.1)- Prezentarea,
discutarea şi aprobarea bilanţului
contabil pentru anul 2015, Pct.2)Discutarea şi aprobarea procedurii
de încetare a existenţei societăţii,
prin parcurgerea celor două etape-
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dizolvare şi radiere- având în
vedere lipsa de colaborare a asociaţilor in ultimii ani, neînţelegerile
dintre aceştia şi imposibilitatea
funcţionării societăţii conform
scopului pentru care a fost înfiinţată. Pentru situația arătată considerăm că a dispărut elementul
„affectio societatis”, iar activitatea
societății nu mai poate fi realizată.
l Convocator. Adunarea Generală
a Asociaţilor. În atenţia: Pîrvulescu
Ionuţ Cosmin, Văduva Romulus
Claudiu. Subsemnaţii, Dragus
L u c i a n ,
a v â n d
CNP1810121160041, în calitate de
asociat şi Dinu Cristian, având
CNP171120163191, în calitate de
administrator la SC SPO SUD
SRL, identificată prin
J16/327/2010 şi CUI:26643395, cu
sediul în comuna Predeşti, sat
Predeşti, str.Principala, nr.55,
judeţul Dolj, convoacă AGA care
va avea loc la data de 12 septembrie 2016, la ora 10,00, la sediul
societăţii, cu următoarea ordine de
zi: Pct.1)- Prezentarea, discutarea
şi aprobarea bilanţului contabil
pentru anul 2015, Pct.2)- Discutarea şi aprobarea procedurii de
încetare a existenţei societăţii, prin
parcurgerea celor două etapedizolvare şi radiere- având în
vedere lipsa de colaborare a asociaţilor în ultimii ani, neînţelegerile
dintre aceştia şi imposibilitatea
funcţionării societăţii conform
scopului pentru care a fost înfiinţată. Pentru situația arătată considerăm că a dispărut elementul
„affectio societatis”, iar activitatea
societății nu mai poate fi realizată.
l Convocare a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor societăţii
INTEROIL S.A.: Consiliul de
Administraţie al Societăţii INTEROIL S.A. (denumită în continuare „Societatea”), o societate pe
acţiuni cu sediul în Oraşul Oradea,
strada Lotrului, nr.2-6, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Bihor sub
nr.J05/147/1991, având cod unic de
înregistrare 54523, în temeiul
dispoziţiilor statutare şi prevederilor art.117 din Legea Societăţilor
Comerciale nr.31/1990, republicată
şi modificată, prin prezenta,

convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor pentru
data de 29.09.2016, ora 8,30 la
sediul indicat mai sus, cu următoarea Ordine de Zi:1. Prelungirea
mandatelor administratorilor
societăţii, pentru o nouă perioadă
de 4 ani, începând cu data înregistrării prezentei Hotărâri a
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bihor. 2. Ratificarea tuturor deciziilor administratorilor, astfel cum
au fost acestea adoptate, până la
data prezentei hotărâri. 3. Diverse.
4. Emiterea de autorizări şi împuterniciri pentru parcurgerea procedurilor şi formalităţilor legale
necesare ducerii la îndeplinire a
hotărârilor adoptate, incluzând,
dar fără a se limita la acestea,
transmiterea puterilor de a semna,
depune şi ridica documente în
numele societăţii INTEROIL S.A.
La Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să
participe şi să voteze toţi acţionarii
înregistraţi în registrul acţionarilor
la sfârşitul zilei de 01.09.2016,
stabilită ca dată de referinţă.
Registrul acţionarilor este ţinut la
societate. Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul şedinţei adunării
generale a acţionarilor pe bază de
procură specială care va fi depusă
în original la Societate cu 48 ore
înainte de adunarea generală a
acţionarilor. Lista cuprinzând
informaţii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor
propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, la secretariatul Societăţii,
putând fi consultată şi completată
de aceştia. Informaţii şi documente
privind punctele aflate pe ordinea
de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pot fi obţinute
de către acţionari de la secretariatul Societăţii începând cu data
convocării adunării generale a
acţionarilor. Pentru ipoteza neîntrunirii cerinţelor de cvorum în
data de 29.09.2016, la ora şi locul
stabilite, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este reconvocată pentru data de 30.09.2016, în
acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Preşedintele Consiliului de Adminis-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu.
Compartimentul Valorificare Bunuri. Anunț licitație valorificare
bunuri confiscate, devenite proprietate de stat. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul în Giurgiu,
șoseaua București, nr. 12, organizează în data de 01.09.2016,
orele 14.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri:
Autoturism, marca SAAB, model 93, an de fabricație 1998,
cilindreea: 2290 cmc, serie șasiu YS3DF78B2W7053449, serie
motor B2341DA00W071578, nr. înmatriculare R374UGC, la
prețul de 1.919,00 lei, inclusiv TVA. Participanții la licitație vor
prezenta până la data de 01.09.2016, orele 12.00, următoarele:
cerere de înscriere la licitație; dovada plății garanției de
participare la licitație, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației; 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 și legalizat; pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; pentru
persoanele fizice străine, copie după pașaport sau carte de
identitate, după caz; dovada emisă de creditorii fiscali, că nu au
obligații fiscale restante, respectiv certificat de atestare fiscală,
eliberat de Administrația fiscală teritorială și certificat de atestare fiscală, emis de Administrația publică locală (în original).
Pasul de licitație este de 50 lei. Garanția de participare
la licitație se va depune în contul A.J.F.P. Giurgiu,
nr. RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, Cod de Identificare Fiscală 4286895. Informații
suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. Giurgiu Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la parterul sediului,
telefon 0246.216.705 - interior 138.
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traţie, Shaleva Daswani Vesselina
Miroliubova.
l Convocare a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor societăţii
MUNTENIA S.A.: Consiliul de
Administraţie al societăţii
Muntenia S.A. (denumită în continuare „Societatea”), o societate pe
acţiuni cu sediul în Oraşul Voluntari, B-dul. Pipera, nr.2/II Bis, în
Clădirea de birouri cunoscută sub
denumirea de Centrul Pipera II
sau Centrul de Nord, etaj 1,
tarlaua 48, parcela A974, Lot nr.2,
judeţ Ilfov, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului Ilfov sub
nr.J23/1889/09.07.2007, având cod
unic de înregistrare 403810, în
temeiul dispoziţiilor statutare şi
prevederilor articolului 117 din
Legea Societăţilor Comerciale
nr.31/1990, republicată şi modificată, prin prezenta, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor societăţii Muntenia
S.A. pentru data de 28.09.2016, ora
8,00 a.m., la sediul Societăţii, la
adresa indicată mai sus, cu următoarea Ordine de Zi: 1) Prelungirea, pentru o nouă perioadă de 4
ani, a mandatului administratorului Oprea Bogdan- Iulian, cetăţean român, având CNP
1770504134015, născut la data de
04.05.1977, în Mun. Medgidia,
Jud. Constanţa, România, domiciliat în sat Tamasi, com. Corbeanca,
Str. Aleea Veronica nr.21, judeţul
Ilfov, posesor al C.I. seria IF nr.
441652 eliberată de SPCLEP
Buftea la data de 23.01.2015. 2)
Ratificarea tuturor deciziilor administratorilor, astfel cum au fost
acestea adoptate, până la data
prezentei hotărâri. 3) Prelungirea
mandatului auditorului financiar,
pentru exerciţiul financiar aferent
anului 2016. 4) Actualizarea
datelor de identificare ale auditorului financiar, ca urmare a schimbării denumirii, sediului, precum şi
a reprezentantului acestuia în
relaţia de audit cu Societatea. 5)
Împuternicirea Directorului
General al Societăţii să negocieze
contractul de audit aferent anului
2016, precum şi remuneraţia auditorului financiar. 6) Diverse. 7)
Emiterea de autorizări şi împuterniciri pentru parcurgerea procedurilor şi formalităţilor legale
necesare ducerii la îndeplinire a
hotărârilor adoptate, incluzând,
dar fără a se limita la aceasta,
transmiterea puterilor de a semna,
de a depune şi ridica documente în
numele Societăţii. La Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
sunt îndreptăţiţi să participe şi să
voteze toţi acţionarii înregistraţi în
registrul acţionarilor la sfârşitul
zilei de 01.09.2016, stabilită ca dată
de referinţă. Registrul acţionarilor
este ţinut de societatea Registrul
Independent Monitor S.A. Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul
şedinţei adunării generale a acţionarilor pe bază de procură specială
care va fi depusă în original la
Societate cu 48 ore înainte de
şedinţa adunării generale a acţionarilor. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanei
propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, la secretariatul Societăţii,
putând fi consultată şi completată
de aceştia. Informaţii şi documente
privind punctele aflate pe ordinea
de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pot fi obţinute
de către acţionari de la secretariatul Societăţii începând cu data
convocării adunării generale a

acţionarilor. Pentru ipoteza neîntrunirii cerinţelor de cvorum în
data de 28.09.2016, la ora şi locul
stabilite, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este reconvocată pentru data de 29.09.2016, în
acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Shaleva Daswani Vesselina
Miroliubova.
l Convocare: a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor societăţii MUNTENIA S.A.: Consiliul
de Administraţie al societăţii
Muntenia S.A. (denumită în continuare „Societatea”), o societate pe
acţiuni cu sediul în Oraşul Voluntari, B-dul. Pipera, nr.2/II Bis, în
Clădirea de birouri cunoscută sub
denumirea de Centrul Pipera II
sau Centrul de Nord, etaj 1,
tarlaua 48, parcela A974, Lot nr.2,
judeţ Ilfov, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului Ilfov sub
nr.J23/1889/09.07.2007, având cod
unic de înregistrare 403810, în
temeiul dispoziţiilor statutare şi
prevederilor articolului 117 din
Legea Societăţilor Comerciale nr.
31/1990, republicată şi modificată,
prin prezenta, convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii Muntenia S.A.
pentru data de 28.09.2016, ora 9,00
a.m., la sediul Societăţii, la adresa
indicată mai sus, cu următoarea
Ordine de Zi:1) Aprobarea mutării
sediului social al societăţii
MUNTENIA S.A., la următoarea
adresa: Bucureşti, sectorul 2,
Strada Barbu Văcărescu nr.201,
et.13, biroul nr.4. 2) Aprobarea
schimbării denumirii Societăţii în
MUNTENIA OIL S.A., conform
Dovezii privind disponibilitatea şi
rezervarea
firmei
nr.254243/09.06.2016 eliberate de
Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Bucureşti, ca
urmare a mutării sediului social al
Societăţii în alt judeţ. 3) Aprobarea
redactării Actului Constitutiv actualizat al societăţii, pentru a reflecta
modificările mai sus menţionate.
Astfel, ca urmare a aprobării
mutarii sediului social şi a schimbării denumirii Societăţii, în tot
cuprinsul Actului Constitutiv
actualizat, acolo unde este menţionată denumirea Societăţii, se
modifică şi se va menţiona noua
denumire de MUNTENIA OIL
S.A., iar la sediul social al societăţii
se va menţiona noul sediu social,
respectiv Bucureşti, sectorul 2,
Strada Barbu Văcărescu nr.201,
et.13, biroul nr. 4. 4) Aprobarea
modificării Titlului Actului Constitutiv al Societăţii, care va avea
următorul conţinut: „ Act Constitutiv al societatii MUNTENIA
OIL S.A. cu sediul în Bucureşti,
sectorul 2, Strada Barbu Văcărescu
nr.201, et.13, biroul nr. 4, având
cod unic de înregistrare 403810.”
5) Aprobarea modificării articolului 1.1. din Actul Constitutiv al
Societăţii, articol care va avea
următorul conţinut: “1.1. Denumirea societăţii este MUNTENIA
OIL S.A., societate înfiinţată în
anul 1990. În toate actele, facturile,
publicaţiile şi alte acte emanând de
la societate, denumirea societăţii
va fi urmată de cuvintele „societate
pe acţiuni” sau de iniţialele „S.A.”,
de datele referitoare la capitalul
social, de numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului şi de sediul societăţii.” 6)
Aprobarea modificării articolului
1.3. din Actul Constitutiv al Societăţii, articol care va avea următorul
conţinut: “1.3. Sediul societăţii:
Sediul societăţii MUNTENIA OIL
S.A. este în Bucureşti, sectorul 2,

Strada Barbu Văcărescu nr.201,
et.13, biroul nr.4. Sediul va putea fi
schimbat în orice alt loc din ţară,
pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.
Societatea îşi poate deschide filiale
şi sucursale potrivit Legii.” 7)
Aprobarea modificării articolului
15 Auditul Financiar, din Actul
Constitutiv al Societăţii, care va
avea următorul conţinut: “Art.15.
Auditul Financiar. Societatea va
avea un auditor financiar ales de
Adunarea Generală a Acţionarilor,
în condiţiile legii. Auditorul Financiar va efectua activitatea de verificare a situaţiilor financiare ale
societăţii în conformitate cu standardele de audit internaţionale şi
legislaţia română în vigoare. Auditorul Financiar independent va
prezenta raportul Adunării Generale a Acţionarilor, în condiţiile
legii. Auditorul Financiar al societăţii este Deloitte Audit S.R.L. cu
sediul în Bucureşti, Sectorul 1, Str.
Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, Etaj 2
-Zona Deloitte şi etaj 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6775/1995, Cod
unic de înregistrare 7756924,
autorizată de Camera Auditorilor
Financiari din România să desfăşoare activitatea de audit financiar.” 8) Diverse. 9) Emiterea de
autorizări şi împuterniciri pentru
parcurgerea procedurilor şi
formalităţilor legale necesare
ducerii la îndeplinire a hotărârilor
adoptate, incluzând, dar fără a se
limita la aceasta, transmiterea
puterilor de a semna, de a depune
şi ridica documente în numele
Societăţii. La Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor sunt
îndreptăţiţi să participe şi să voteze
toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de
01.09.2016, stabilită ca data de
referinţă. Registrul acţionarilor
este ţinut de societatea Registrul
Independent Monitor S.A. Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul
şedinţei adunării generale a acţionarilor pe bază de procură specială
care va fi depusă în original la
Societate cu 48 ore înainte de
şedinţa adunării generale a acţionarilor. Informaţii şi documente
privind punctele aflate pe ordinea
de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pot fi obţinute de către acţionari de la
secretariatul Societăţii începând cu
data convocării adunării generale a
acţionarilor. Pentru ipoteza neîntrunirii cerinţelor de cvorum în
data de 28.09.2016, la ora şi locul
stabilite, Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor este
reconvocată pentru data de
29.09.2016, în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Shaleva
Daswani Vesselina Miroliubova.
l IMSAPROIECT S.A., Sediul:
Bucureşti, Intrarea Magireşti
nr.5-7, sector 1, J40/12948/1993;
CUI 3997075, Capital social
1.716.000 lei, Convocare privind
Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor Societății din data
de 30.09.2016: Consiliul de Administrație al IMSAPROIECT S.A.,
cu sediul în București, Intrarea
Măgirești nr.5-7, sector 1, număr
de ordine în Registrul Comerțului
J40/12948/1993, C.U.I. 3997075
(„Societatea”), prin Președinte,
convoacă: Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor
(AGEA) pentru data de
30.09.2016, ora 08.00 la sediul
Societății de la adresa din București, Intrarea Măgirești nr.5-7,
sector 1, pentru toți acționarii

înregistrați în registrul acționarilor
la data de referința 06.09.2016. În
cazul în care la data menționată nu
se întrunește cvorumul de prezentă
prevăzut de dispozițiile legale şi
statutare, se convoacă şi se fixează
cea de-a doua Adunarea Generală
Extraordinară, pentru data de
03.10.2016 la aceeași oră şi în
același loc. La Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor sunt
îndreptățiți să participe şi să voteze
acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de 06.09.2016
stabilită ca dată de referință. Participarea la Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor se
face în conformitate cu dispozițiile
Actului Constitutiv al Societății,
ale Legii nr. 297/2004 privind piața
de capital şi prevederilor legale
aplicabile societăților pe acțiuni.
Ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare este următoarea: 1.
Aprobarea dizolvării şi a inițierii
procedurii de lichidare a societății
IMSAPROIECT SA, în temeiul
prevederilor Art. 227 alin.(1) lit.d)
din Legea nr.31/1991. 2. Aprobarea
stabilirii datei dizolvării ca fiind
data la care expira termenul de 30
de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a
IV-a a hotărârii AGEA. 3. Aprobarea desemnării în calitate de
lichidator al societății, a Cabinetului Individual de Insolventa
Boştenaru Beatrice Elena, cu
sediul profesional în București, str.
Tincani nr.12, bl. Z23, ap.52, sector
6, atestat UNPIR nr.1B3628,
număr de înregistrare RFO I-3628,
reprezentat de Boştenaru Beatrice
Elena– practician în insolvenţă
(Lichidatorul), în vederea îndeplinirii procedurii lichidării. 4. Aprobarea împuternicirii Lichidatorului
să întreprindă toate formalitățile şi
operațiunile necesare în faţa
oricărei autorități publice, inclusiv,
dar fără a se limita la Oficiul
Registrului Comerțului şi autoritățile fiscale, în legătura cu lichidarea- inclusiv transmiterea către
acționari a patrimoniului rezultat
ca urmare a lichidării– şi radierea
societății. 5. Aprobarea încetării
mandatului tuturor membrilor
Consiliului de Administrație al
IMSAPROIECT SA şi revocarea
dreptului de semnătură în bancă
acordat de societate acestora începând cu data preluării atribuțiilor
de care Lichidator. 6. Aprobarea
distribuirii către Acționari a
sumelor rezultate ca urmare a
finalizării operațiunilor de lichidare proporțional cu cota de participare a fiecăruia la capitalul social
al societății. 7. Aprobarea încheierii
contractului de prestări servicii de
arhivare cu o societate furnizoare
de servicii de arhivare, în vederea
transmiterii documentelor aparținând societății către Arhivele
Naționale. 8. Aprobarea acordării
unei împuterniciri persoanei
desemnate de către acționarii
Societății pentru a semna hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor şi pentru a
îndeplini în numele societății, toate
formalitățile necesare pentru
aducerea la îndeplinire a deciziilor
ce vor fi luate de către Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor. 9. Aprobarea datei de
21.10.2016 ca dată de înregistrare
pentru identificarea acționarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele
hotărârilor ce urmează a fi adoptate şi a ex-date pentru 20.10.2016.
Accesul acționarilor la adunările
generale se face prin simpla probă
a identității acestora, făcută în
cazul acționarilor persoane fizice
cu actul de identitate, iar în cazul
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acționarilor persoane juridice şi a
acționarilor persoane- fizice reprezentate, cu procura specială dată
persoanei fizice care îi reprezintă.
În cazul acționarilor persoane
juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza
listei acționarilor de la data de
referință, primită de la depozitarul
central. Conform art.14 din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 privind
exercitarea anumitor drepturi ale
acționarilor in cadrul AGA, acționarii înregistrați la data de referința pot participa şi vota la
adunările generale direct sau pot fi
reprezentați şi prin alte persoane
decât acționarii, pe bază de
procură specială. Procura specială
se va întocmi în trei exemplare
originale: unul pentru societate,
unul pentru mandant şi unul
pentru mandatar. După completare şi semnare exemplarul pentru
emitent se va depune personal în
original până la data de 15.09.2016
în plic închis cu mențiunea scrisă
în clar şi cu majuscule “PENTRU
ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
30.09.2016” sau transmis prin
e-mail cu semnătură electronică
extinsă, la sediul societății, însoțit
de o copie a actului de identitate al
acționarului reprezentat, până la
data de 15.09.2016 orele 15.00, pe
adresa de e-mail office@imsaproiect.ro. Vor fi acceptate procurile fie
în limba română, fie în limba
engleză. Acționarii înregistrați la
data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota
prin corespondență, înainte de
Adunările Generale a Acționarilor,
prin utilizarea formularului buletin
de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență în limba română sau
limba engleză, cu legalizare de
semnătură de către un notar public
vor fi transmise societății în
original la sediul acesteia până la
data de 15.09.2016 orele 15.00 în
plic închis cu mențiunea scrisă în
clar şi cu majuscule “PENTRU
ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
30.09.2016”. Conform art. 18 alin
(3) din Regulamentul C.N.V.M.
nr.6/2009 privind exercitarea
anumitor drepturi ale acționarilor
în cadrul AGEA, în situația în care
acționarii care şi-au exercitat votul
prin corespondență participă
personal sau prin reprezentant la
AGA, votul prin corespondență
exprimat pentru acea adunare
generală va fi anulat. În acest caz,
va fi luat în considerare doar votul
exprimat personal sau prin reprezentant. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau
împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a
Adunărilor generale a acționarilor,
cu condiția ca fiecare punct să fie
însoțit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre
aprobare de adunarea AGAE, care
vor fi transmise la sediul societății
în scris, până la data 15.09.2016
orele 15,00. De asemenea, au
dreptul de a prezenta proiecte de
hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a AGEA, drept care
se poate exercita în scris, prin
transmitere la sediul societății,
până la data de 15.09.2016 orele
15,00. Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe
ordinea de zi precum şi proiectele
de hotărâri pentru aceste puncte se
vor înainta Consiliului de Admi-

nistrație numai în scris, în plic
închis cu mențiunea scrisă în clar şi
cu majuscule “PENTRU
ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
30.09.2016”. Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi
republicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru
convocarea Adunării generale.
Acționarii societății pot adresa
întrebări în scris privind punctele
de pe ordinea de zi, acestea
urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii ale actelor
care permit identificarea acționarului, până la data de 15.09.2016
orele 15,00. Întrebările se înaintează Consiliului de Administrație
în scris, în original, în plic închis cu
mențiunea scrisă în clar şi cu
majuscule “PENTRU
ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
30.09.2016” Societatea va formula
răspunsuri la întrebări pe care le va
transmite acționarilor prin poşta
electronică. Procurile speciale,
formularul de buletin de vot
completat şi semnat în original,
cererile cu privire la introducerea
unor noi puncte pe ordinea de zi,
întrebările formulate de acționari,
vor fi însoțite de copia actului de
identitate al reprezentantului .
Consiliul de administrație propune
ca dată de înregistrare data de
21.10.2016, data în funcție de care
vor fi identificați acționarii asupra
cărora se vor răsfrânge efectele
hotărârilor AGEA şi a ex-date
pentru 20.10.2016. Acționarii pot
să-si desemneze reprezentantul şi
prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace
electronice putându-se face la
adresa de e-mail office@imsaproiect.ro. Documentele şi informațiile
referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare se pot obține sau
consulta la sediul Societății începând cu data de 15.09.2016. Informații suplimentare, inclusiv
informații cu privire la drepturile
acționarilor, se pot obține la nr. de
telefon: 021.316.39.29 în zilele
lucrătoare între orele 8,00-15,00.

LICITAȚII
l Rotomotor SRL Galaţi, C.U.I.
11538324, prin lichidator judiciar
Expert Am IPURL, cu sediul în
Galaţi, str. Plantelor, nr.7,
d e s e m n a t î n D o s a r n r.
4065/121/2015, scoate la vânzare
prin licitaţie publică, în datele de :
25.08.2016, 01,08.09.2016, ora
13.00 următoarele bunuri la preţurile ce reprezinta 80% din cele
stabilite prin raportul de evaluare:
autoutilitară Dacia (2005) preţ
3.520 lei, autoturism Wolkswagen
Passat (1996) preţ 3.800 lei. Preturile nu contin TVA.Bunurile pot fi
vizionate la punctul de lucru din
com. Tulnici, sat Lepsa, tel.
0742555455. Ofertanţii vor achita
până la ora licitaţiei contravaloarea Caietului de sarcini şi
garanţia de 10% din preţul de
vânzare. Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori,
debitori şi orice altă persoană
interesată în cauză. Relaţii suplimentare la telefon 0236/470525;
0722/654481.
l FC Petrolul SA prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licitaţie publică
mijloace de trasport la preturile de
evaluare: Volkswagen Jetta an
2007 (26.000 lei), Volkswagen Polo
an 2008 (16.847 lei), Volkswagen

Polo an 2007 (18.719 lei), autoutilitara Peugeot Expert an 2008
(31.827 lei), Subaru Forester an
2008 (50.965 lei), Peugeot 206 an
2005 (9.976 lei), Dacia Logan an
2007 (9.330 lei), Peugeot 407 an
(34.633 lei), autobuz Volvo an 2009
(413.796 lei), Peugeot 308 an 2011
(26.621 lei), Volkswagen Passat an
2011 (50.457 lei), Peugeot 207 an
2007 (9.839 lei), Volkswagen Polo
an 2008 (20.598 lei), Toyota Yaris
an 2006 (15.698 lei), Opel Astra an
2007 (22.410 lei). Valorile de
evaluare nu contin TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul
de prezentare de la lichidatorul
judiciar şi vor depune documentele
de participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în 25.08.2016,
ora 14/30 la sediul lichidatorului,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
În cazul neadjudecării vânzarea va
fi reluată în ziua de 29.08.2016,
02.09.2016 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l Direcţia Silvică Teleorman organizează în ziua de joi, 15.09.2016,
ora 11,00, la sediul său din mun.
Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu,
nr.3, jud.Teleorman, licitaţie
publică deschisă cu strigare, în
vederea vânzării de mijloace fixe
(Troliu TL1 pentru tractor U650,
Tractor U650, Tractor V445 şi
Grapa cu disc GDU -3,2). Lista
poate fi consultată la sediul Direcţiei Silvice Teleorman şi la sediile
Ocoalelor silvice din: Alexandria,
Roşiorii de Vede, Slavesti şi Tr.
Măgurele. Preţul de pornire la licitaţie este următorul: Preţ minim de
pornire (lei -fără TVA). 1.Troliu
TL1 pt. Tractor U650- 600Lei, 2.
Tractor U650- 1.800Lei, 3. Tractor
V445- 2.200Lei, 4.Grapa cu disc
GDU- 3,2- 2.000Lei. La licitaţie
poate participa orice persoană
fizică sau juridică interesată.
Cererea de înscriere la licitaţie (cu
specificarea activelor pentru care
licitează) va fi însoţită- în cazul
persoanelor juridice: de Certificatul constatator, eliberat de
ONRC, valabil la data licitaţiei şi a
Certificatului Unic de Înregistrare
Fiscală, iar, în cazul persoanelor
fizice, de actul de identitate. Toate
documentele depuse de către
persoanele fizice sau juridice, vor fi
prezentate şi în original sau în
copie legalizată. Garanţia de participare la licitaţie este de 5% din
valoarea mijlocului fix (fără tva).
Taxa de participare la licitaţie este
de 30Lei cu TVA (nereturnabilă).
Caietul de sarcini se găseşte la
sediul Direcţiei Silvice Teleorman.
Înscrierea se poate face până la
data de 15.09.2016, ora 9,00. În
cazul neadjudecării mijloacelor
fixe, licitaţia se va repeta în zilele
de: 22.09.2016 şi 29.09.2016, ora
11,00, înscrierea la licitaţie în
aceeaşi zi până la ora 9,00. Relaţii
suplimentare la tel: 0247/312.333
sau 0247/312.894.
l Subscrisa Refalex Star SPRL,
lichidator numit de Tribunalul
Buzau in dosarul nr. 904/114/2008
privind procedura insolventei debitoarei SC BIBCO SA organizeaza
vanzarea prin licitatie publica cu
strigare in data de 31.08.2016 orele
11,00 la sediul lichidatorului in
Buzau, str. Ostrovului, bl. A1, sc. A,
ap.8 (vizavi de Tribunalul Buzau)
pentru urmatoarele bunuri:
Fabrica imbuteliere apa minerala
si sucuri la sticla si PET situata in
loc.Biborteni, jud.Covasna la
pretul de pornire de 1,380,500.00
Euro inechivalent lei la cursul
oficial BNR valabil la data licitatei.

Preturile nu contin TVA. Persoanele interesate pot achizitiona
caietul de sarcini la pretul de
1,000.00 Lei fara TVA de la sediul
lichidatorului din Buzau, str.Ostrovului, bl. A1, sc. A,ap. 8, jud.
Buzau incepand cu data de
23.08.2016. Activele scoase la
vanzare pot fi inspectate de luni
pana vineri incepand cu data de
23.08.2016 intre orele 10,00– 13,00
dupa o prealabila notificare a
intentiei de vizitare. Pentru
inscrierea la licitatie se percepe o
taxa de participare de 5,000.00 Lei
fara TVA si o garantie de 10% din
pretul de pornire al licitatiei.
Garantia si taxa de participare se
vor depune in numerar sau ordin
de plata vizat de banca la lichid a t o r, p a n a l a d a t a d e
30.08.2016,ora 10,00. Taxa de
participare nu se restituie.Garantia
de participare nu se restituie
persoanei declarate castigatoare,
care in termen de 5 (cinci) zile de la
adjudecare nu se prezinta sa
incheie actul de adjudecare.Licitatia se reia in in fiecare zi de
miercuri in aceleasi conditii.
Relatii suplimentare la tel:
+40238/727.658; +40722.829.448;
+40766.659.311 sau prin e-mail :
refalexstar.sprl@yahoo.com. Prin
prezenta, somam toti cei care
pretind vreun drept de chirie,
privilegiu sau gaj sa-si prezinte
pretentiile, inainte de adjudecare
sub sanctiunea de a nu li se mai lua
in considerare.
l Organizatorul licitaţiei:
S.C.Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A., localitatea Gheorgheni,
str.Kossuth Lajos, nr.36, jud.
Harghita, tel.0266-363.221. Data şi
ora desfăşurării licitaţiei:
07.09.2016, ora 10:00. Locul desfăşurării licitaţiei: Mun.Gheorgheni,
str.Kossuth Lajos, nr.36, jud.
Harghita. Tipul licitaţiei: licitaţie
publică cu strigare. Licitaţia este
organizată şi se desfăşoară conform
prevederilor regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică,
aprobat prin H.G. nr.924/2015.
Data şi ora organizării preselecţiei:
31.08.2016, orele 12:00. Data şi ora
limită până la care poate fi depusă
documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: 31.08.2016,
orele 11:00. Lista de partizi şi anexa
la listă, care se licitează, preţul de
pornire şi pasul de licitare pentru
fiecare partidă sunt afişate la sediul
OSR Gheorgheni S.A, pe site-ul:
www.osrgh.ro şi www.ocoalederegim.ro. Volumul total de masă
lemnoasă oferită la licitaţie:
3.456mc: Din care pe natură de
produse: -produse principale:
1.572mc; -produse accidentale I:
555mc; -produse secundare rărituri:
982mc; -produse secundare accidentale II: 139mc; -produse de
igienă: 208mc şi respectiv pe specii
şi grupe de specii: -răşinoase:
3.161mc; -fag: 7mc; -diverse moi:
165mc, -diverse tari: 123 mc. Masa
lemnoasă pe picior oferită spre
vânzare provine din fondul forestier
proprietate publică certificată F.S.C.
Masa lemnoasă pe picior rămasă
neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca prin
negociere. Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul organizatorului începând cu data de
23.08.2016. Alte informaţii privind
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Sediul Ocolului Silvic de Regim
Gheorgheni S.A. telefon 0266363.221.
l Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de lichidator
j u d i c i a r î n d o s a r u l n r.

8134/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea S.C. Fruitland S.R.L.,
J05/246/1992, CUI: RO85406
scoate la vânzare prin licitație
publică: diverse bunuri mobile
constând în utilaje specializate
pentru domeniul prelucrării florei
spontane, la un preț de strigare
total de: 689.600,00 lei. - autoutilitare Isuzu – 4 bucați, la un preț de
strigare total de: 62.730,00 lei.
Licitația va avea loc în 31.08.2016
ora 12:00 la sediul lichidatorului
judiciar din Oradea str. Avram
Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereușită licitația se reia în data de
07.09.2016, 14.09.2016, 21.09.2016,
28.09.2016 la aceeași oră. Licitantul trebuie să achiziționeze un
caiet de sarcini privind bunurile
supuse prezentei licitații, contra
sumei de 500 RON+TVA, ce va
cuprinde și regulamentul de
vânzare. Licitantul va depune la
sediul lichidatorului judiciar o
cerere de participare la licitație,
inclusă în caietul de sarcini, cu cel
puțin trei zile înainte de termenul
licitației stabilit prin anunțul
public. Informații tel:0359463661
fax: 0359463662 e-mail: office@
plginsolv.ro
l Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de lichidator
j u d i c i a r î n d o s a r u l n r.
8134/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea S.C. Fruitland S.R.L.,
J05/246/1992, CUI: RO85406
scoate la vânzare prin licitație
publică următoarele bunuri
imobile: - Construcții și teren
aferent situate în Câmpulung
Moldovenesc, str. Bucovina, nr.240,
jud. Suceava, preț de strigare:
336.940,00 lei; - Construcții și teren
aferent situate în Glimboca, FN,
județul Caransebeș, preț de strigare: 229.245,00 lei; -Construcții și
teren aferent situate în com.
Sănduleni, sat. Coman, FN,
județul Bacău, preț de strigare:
124.950,00 lei; - Parcele teren
agricol, 81.075 mp, situate în raza
administrativă a localității Aleșd,
preț de strigare: 183.575,00 euro; Casa fără teren aferent situată în
intravilanul localității Lugașu de
Jos, jud. Bihor, preț de strigare:
89.420,00 lei. Licitația va avea loc
în 31.08.2016 ora 12:00 la sediul
lichidatorului judiciar din Oradea
str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz
de nereușită licitația se reia în data
de 07.09.2016, 14.09.2016,
21.09.2016, 28.09.2016 la aceeași
oră. Licitantul trebuie să achiziționeze un caiet de sarcini privind
bunurile supuse prezentei licitații,
contra sumei de 500 RON+TVA,
ce va cuprinde și regulamentul de
vânzare. Licitantul va depune la
sediul lichidatorului judiciar o
CERERE DE PARTICIPARE LA
LICITAȚIE, inclusă în caietul de
sarcini, cu cel puțin trei zile înainte
de termenul licitației stabilit prin
anunțul public. Informații
tel:0359463661 fax: 0359463662
e-mail: office@plginsolv.ro
l Direcția Silvică Neamț organizează licitație publică deschisă cu
strigare în ziua de 05 septembrie
2016, ora 10:00, la sediul Direcției
Silvice din jud. Neamț, loc. Piatra
Neamț, str. V.A. Urechia nr. 24,
pentru valorificarea prin vânzare a
cantității totale de 30 tone de
fructe de pădure, din flora spontană, în stare congelată în masă,
producția anului 2016. Lista cantităților pe specii și sortimente, ce
urmează a fi oferite la licitație este
următoarea: *fructe de măceș-30
tone; Documentele pentru admi-
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terea la licitație se pot depune în
ziua de 01 septembrie 2016, până
la ora 16:00, iar rezultatele preselecției vor fi făcute cunoscute
persoanelor interesate dupa ora
16:00. Documentația în vederea
admiterii la licitație va cuprinde:
-cerere de participare la preselecție,
cu număr de înregistrare din registrul de corespondență a persoanei
juridice, cu datele de identificare
ale acesteia: denumire, sediu,
adresa, telefon, fax, e-mail și altele
asemenea; -declarație pe proprie
răspundere că persoana juridică
nu are datorii la unitățile și subunitățile RNP, cu număr de înregistrare din registrul de
corespondență a persoanei juridice;
-documentele de existență legală a
persoanei juridice: certificat de
înmatriculare, actul constitutiv/
statutul persoanei juridice din care
să reiasă că societatea are ca obiect
de activitate achiziționarea, prelucrarea și/sau comercializarea fructelor de pădure; -certificat
constatator de la Oficiul Registrului Comerțului privind structura acționariatului și situația
persoanei juridice (original sau
copie legalizată); -delegatul
persoanei juridice la licitație/negociere va fi împuternicit în scris de
către administratorul societății.
Caietul de sarcini cuprinde lista
cantităților, prețul de pornire
pentru fiecare specie și sortiment și
garanția de contractare și se poate
procura de la Direcția Silvica
Neamț-Birou Producție sau de pe
internet la următoarea adresă:
www.rosilva.ro începând cu data
de 24.08.2016. Pentru sortimentele
neadjudecate la licitație, se vor
face negocieri după licitație și în
fiecare zi de luni a săptămânii,
între orele 08.00-09.00, în aceleași
condiții cu participarea la licitație.
Relații suplimentare la sediul
direcției silvice, biroul producție.
Te l e f o n : 0 2 3 3 . 2 1 1 . 6 9 6 ,
0233.0211.697, 0233.219.905.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă
lemnoasă pe picior și fasonată.
Organizatorul licitaţiei: Ocolul
Silvic Izvorul Florii RA, Punct de
Lucru Apold Com.Apold, nr.134,
jud. Mureş, RO18490657;
J32/385/2006, Tel.: 0265.713.152,
Fa x : 0 3 7 2 . 2 5 3 . 6 4 8 , e-m a il:
osapold@yahoo.com. Data şi ora
desfăşurării licitaţiei: 02 septembrie 2016, ora 10.00. Locul desfăşuMinisterul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești. Biroul Achiziții
Publice. Nr. 13762/19.08.
2016. Anunț licitație. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice - Ploiești, cu
sediul in Ploiești, str. Aurel
Vlaicu nr. 22, jud. Prahova,
telefon 0244.407710, fax
0244.593906, organizează în
ziua de 01.09.2016, ora
12.00, licitație deschisă cu
strigare, în vederea încheierii
Acordului - Cadru privind:
,,Cedarea dreptului de folosință (închiriere) a unui spațiu
de 35,00 mp pentru activități
de catering la DGRFP Ploiești„. Data limită de depunere a ofertelor: 31.08.2016,
ora 13.00. Detaliile privind
licitația publică cu strigare se
găsesc la adresa: https:
//static.anaf.ro/static/30/
Ploiesti/20160818152231_dsi
_13751.pdf.
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rării licitaţiei: Sediul O.S.Izvorul
Florii RA Punct de Lucru Apold,
com.Apold, nr.134, jud.Mureş.
Tipul licitaţiei: Licitaţie publică cu
strigare. Licitaţia este organizată şi
se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.924/2015. Data şi ora
organizării preselecţiei: 29 septembrie 2016, ora 9.00. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă
documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: 26 septembrie
2016, ora 13.00. Lista partizilor/
loturilor care se licitează, preţul de
pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/lot sunt
afişate la sediul organizatorului şi
pe site-ul: www.ocoalederegim.ro.
Volumul total de masă lemnoasă
pe picior oferit la licitaţie 2146m3,
din care pe natură de produse:
-produse principale: 1098(m3);
-produse secundare, igienizarea
pădurii și Acc II: 1048(m3); şi,
respectiv, pe specii şi grupe de
specii: -răşinoase: 642(m3); -fag:
83(m3); -stejari: 75(m3); -diverse
tari: 1108(m3); -diverse moi:
316(m3). Volum masă lemnoasă
fasonată: -Buștean Go nesortat
-50(m3); -Buștean Ci nesortat
-3,5(m3). Masa lemnoasă pe picior/
loturile oferite spre vânzare
provine din fondul forestier
proprietate publică necertificat.
Masa lemnoasă pe picior/loturile
rămase neadjudecate după încheierea licitaţiei nu se pot adjudeca
prin negociere, în aceeaşi zi, în
condiţiile prevăzute de prezentul
regulament şi de alte reglementări
în vigoare. Caietul de sarcini poate
fi procurat de la sediul organizatopublicitate

rului licitaţiei începând cu data de
26 septembrie 2016. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Documentele
necesare în vederea preselecţiei pot
fi depuse la secretariatul instituţiei
cu adresa de mai sus, prin poştă,
fax sau e-mail cu respectarea
termenului prevăzut în prezentul
anunţ. 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 şi pierderea
garanţiei de contractare aferente.
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: ing.Scorobeţiu
Cristian, Tel.: 0265.713.152,
0732.660.285, e-mail: osapold@
yahoo.com, fax: 0372.253.648.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei de vânzare masă lemnoasă
fasonată. Organizatorul licitaţiei:
Direcţia Silvică Vrancea, cu sediul
în strada Leopoldina Bălănuţă,
nr.17, municipiul Focşani, judeţul
Vrancea, tel: 0237/221.300, fax:
0237/227..215, e-mail: office@
focsani.rosilva.ro. Data şi ora
desfăşurării licitaţiei: 06.09.2016,
ora 10.00. Locul desfăşurării licitaţiei: Direcţia Silvică Vrancea, cu
sediul în strada Leopoldina Bălănuţă, nr.17, municipiul Focşani,
judeţul Vrancea. Tipul licitaţiei:
licitaţie publică cu prezentarea
ofertelor scrise în plic închis şi
sigilat. Licitaţia este organizată şi
se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorifi-
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care a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.924/2015, cu modificările
şi completările ulterioare. Data şi
ora organizării preselecţiei:
01.09.2016, ora 14.00. Data şi
ora-limită până la care poate fi
depusă documentaţia pentru
preselecţie şi înscrierea la licitaţie:
31.08.2016, ora 16.00. Lista loturilor/pieselor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei şi
pasul de licitare pentru fiecare lot/
piesă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul: www.rosilva.
ro. Volumul total de masă
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie: 2.892,603 m3,din care pe
sortimente: -lemn pentru furnire
estetice: 0,000(m3); -lemn pentru
furnire tehnice: 0,000(m3); -lemn
pentru cherestea: 1.191,772(m3);
-lemn rotund şi despicat pentru
industria celulozei şi hârtiei:
633,690(m3); -lemn pentru mină:
0,000(m3); -lemn pentru PAL şi
PFL: 231,020(m3); -lemn rotund
de foioase şi răşinoase pentru
construcţii: 141,566(m3); -lemn de
foc: 694,555(m3); şi, respectiv, pe
specii şi grupe de specii: -răşinoase:
841,294 (m3); -fag: 1.053,348 (m3);
-ştejar, gorun: 187,805(m3); -cer,
gârniţă: 0,000(m3); -salcâm:
54,040(m3); -cireş: 23,910(m3);
-paltin: 35,242(m3); -frasin: 1,000
(m3); -tei: 52,630(m3); -plop:
496,718(m3); -diverse tari:
134,606(m3); -diverse moi:
12,010(m3). Materialele lemnoase
fasonate oferite spre vânzare
provin din fondul forestier proprietate publică certificat FSC®
(FSC-C109255). Masa lemnoasă
fasonată rămasă neadjudecată
după încheierea licitaţiei, se poate

adjudeca prin negociere, în data de
06.09.2016 după licitaţie, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în
vigoare. Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de:
24.08.2016. Alte informaţii privind
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: -dacă la licitaţie se prezintă un
singur ofertant, piesa/lotul nu se
supune licitării şi nu se poate adjudeca prin licitaţie. Pentru informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: ing.
Olteanu Titi, telefon 0237/221.300
sau 0237/222.391, e-mail: office@
focsani.rosilva.ro, fax:
0237/227.215.
l Organizatorul licitaţiei: Comuna
Comandău, Comandău, nr.63, jud.
Covasna, tel: 0267.353,105, fax:
0267.353.105, e-mai: cl_
comandau@yahoo.com. Data şi ora
desfăşurării licitaţiei: 08.09.2016,
ora 11.00. Locul desfăşurării licitaţiei: Sediul Ocolului Silvic Privat
Zagon, Zagon, nr.114, jud.Covasna.
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu
strigare. Licitaţia este organizată şi
se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare
a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului
nr.924/2015. Data şi ora organizării
preselecţiei: 01.09.2016, ora 12.00.
Data şi ora-limită până la care
poate fi depusă documentaţia
pentru preselecţie şi înscrierea la
licitaţie: 29.08.2016, ora 12.00. Lista
partizilor care se licitează, preţul de
pornire a licitaţiei şi pasul de licitaţie pentru fiecare partidă în parte
sunt afişate la sediul organizato-

rului şi sunt stabilite după cum
urmează: Nr.Crt.; Partida nr.;
Volum brut (mc); Preţul de pornire
a licitaţiei:; Pasul de licitaţie: 1; 922;
122; 70; 4,0. 2; 923; 856; 90; 5,0. 3;
931; 162; 170; 9,0. 4; 958; 605; 200;
10,0. 5; 964; 548; 100; 5,0. Volumul
total de masă lemnoasă oferit la
licitaţie: 2.293mc, din care pe
natură produse: -Produse principale: 605mc; -Produse secundare:
1.526mc; -Produse de igienă:-mc;
-Produse accidentale: 162.mc; şi,
respectiv, pe specii şi grupe de
specii: -Răşinoase: 2.058mc; -Fag:
88mc; -Diverse tari: 9mc; -Diverse
moi: 138mc. Masa lemnoasă pe
picior oferită spre vânzare nu
provine din fondul forestier proprietate publică certificată. Masa
lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se
poate adjudeca prin negociere în
aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de
prezentul regulament şi de alte
reglementări în vigoare. Caietul de
sarcini poate fi procurat de la sediul
organizatorului licitaţiei începând
cu data de: 23.08.2016. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: pentru masa
lemnoasă rămasă neadjudecată la
data de 08.09.2016 se va face reluarea licitaţiei în data de 15.09.2016.
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Comuna Comandău,
Opra-Beni Janos, tel. 0267.353.105,
e-mail: cl_comandau@yahoo.com

MATRIMONIALE
l He, 65 J/192/85 is searching
sportive, slim and naturally
women about 35-45 who wants to
live in Germany/ Munich. lifetravel@web.de.

PIERDERI
l Declar pierdută intabulare
imobil Str. Ceolofibrei, nr. 11B,
com. Bragadiru, jud. Ilfov, proprietar Calotă Cristina. Declar nulă.
l Pierdut Atestat profesional
transport marfă + agabaritice, pe
numele Neacşu Nicolae Dorel, din
Mioveni, eliberat de ARR Argeş.
Se declară nul.
l Pierdut Adeverinta achitare
integrala Contact nr.22069/21860/1
4445/06.08.1992, pe numele Radu
Marian. O declar nula.
l SC Glass Comfort SRL, cu
sediul social în sat Bistriţa, comuna
Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ
având codul unic de înregistrare
17325899, declar pierdut certificat
constatator nr. 49613 din 23.12.2010
pentru sediul secundar din Bucureşti sector. 4, Bdul Gheorghe Șincai
nr. 3 şi certificat constatator nr.
16468 din 08.04.2005 din municipiul Piatra Neamţ Strada Petru
Rares nr.58, judeţul Neamt.

DECESE
Familia îndurerată anunță
decesul profesorului Viorel
Chetreanu. Trupul neînsuflețit
este depus la capela cimitirului
Ghencea civil. Înmormântarea
va avea loc joi, la ora 11.
Dumnezeu sa-l odihnească!
Aducem un ultim omagiu celui
care a fost profesorul Viorel
Chetreanu și suntem alături de
familia îndurerată în aceste clipe
triste. Dumnezeu să-l odihnească!
Eugeniu, Irina și Nicu Vasilescu

