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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Fruteria caută o persoană care să ne
ajute la ambalarea, sortarea şi manevrarea lăzilor cu fructe. Depozitul este
în zona Militari. Rugăm seriozitate!
Program part-time de duminică până
joi. Contact: 0721.739.262.
F i r m a d i s t r i bu t i e p ro d u s e
alimentare, zona Metro Voluntari, angajeaza operator calculator. Program L-V, 08-17.CV la
mail: angajari@senic.ro.
l U.M. 02526 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale organizează
concursul pentru ocuparea postului
vacant de conducere de şef birou gr. II,
Biroul studii mediul internaţional de
securitate din cadrul Secţiei programe
studii de securitate/ studii superioare
cu o vechime în specialitatea studiilor
de minim 5 ani, astfel: -20.09.2016, ora
10.00 –proba scrisă; -23.09.2016, ora
10.00 –interviul; -data limită de depunere a dosarelor– 09.09.2016, ora
15.30. Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul
U.M. 02526 Bucureşti, strada
Constantin Mille, nr. 6, sector 1, Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile
organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului: Cocină
Vă d u v a M i h a e l a , t e l e f o n :
021/313.79.55.
l Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I.Parhon”, cu sediul în București, B-dul Aviatorilor, nr. 34-36, sector
1, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcții contractuale temporar vacante în conformitate cu H.G.286/2011, cu modificările
și completările ulterioare: -1 (un) post
îngrijitoare, nivel studii G -perioadă
determinată -fară vechime în activitate. Concursul se va desfășura la
sediul unităţii în B-dul Aviatorilor
nr.34-36, conform calendarului
următor: -05 septembrie 2016 -selecția
dosarelor; -12 septembrie 2016, ora
12.00 -proba scrisă; -14 septembrie
2016, ora 12.00 -proba practică; -16
septembrie 2016, ora 12.00 –interviu.
Data limită pentru depunerea dosarelor la concurs -2 septembrie 2016, ora
15.00. Relaţii suplimentare: -Serviciul
R.U.N.O.S. tel.021.317.20.41, int.112,
258.
l Școala Gimnazială „Ștefan cel
Mare” Cetatea de Baltă organizează
concurs, conform H.G.286/2011,
pentru ocuparea postului contractual
vacant de: -Șofer (0,50 normă). Nivelul
studiilor: minim școală profesională;
Vechime: minim 3 ani. Data concursului: 23.09.2016 ora 10.00 (proba
scrisă) și 23.09.2016 ora 13.00 (interviul). Locul de desfășurare: Școala
Gimnazială „Ștefan cel Mare” Cetatea
de Baltă, str.Poștei, nr.18. Jud.Alba.
Data limită depunere dosare:
09.09.2016, ora 14.00. -Muncitor între-

ținere (0,50 normă). Nivelul studiilor:
minim școală profesională; Vechime:
nu se solicită. Data concursului:
23.09.2016, ora 12.00 (proba practică)
și 23.09.2016, ora 13.00 (interviul).
Locul de desfășurare: Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Cetatea de
Baltă, str.Poștei, nr.18. Jud.Alba. -Data
limită depunere dosare: 09.09.2016, ora
14.00. Date persoană contact care
asigură secretariatul comisiei de
concurs: CUI 12864515, 0748.108.659,
fax: 0258.886.114, sc.cetateab@mail.
albanet.ro. Condițiile de participare la
concurs, bibliografia și actele solicitate
pentru înscriere sunt afișate la sediul
instituției. Relații suplimentare se pot
obține la tel. 0258.886.114.
l 1.Comuna Negoi, cu sediul în localitatea Negoi, str.I.D.Gabroveanu,
nr.159, judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: Mediator
sanitar -compartimentul Asistenţă
comunitară, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
20.09.2016, ora 10.00; -Proba interviu
în data de 22.09.2016, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Condiţii generale cf.
Art.3 din HG286/2011; -Condiţii
specifice: - Studii liceale absolvite;
-Fără vechime. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs până
la data de: 09.09.2016, ora 10.00, la
sediul Comunei Negoi. Relaţii suplimentare la sediul: Comunei Negoi,
persoană de contact: Monica Zdrafcu,
telefon: 0762.008.240, E-mail: negoi@
cjdolj.ro
l U.M. 02443 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează
concurs pentru ocuparea, a 1 (unu)
post temporar vacant de personal civil
contractual, de execuție contabil II, cu
studii medii, cu minim 6 luni vechime
în muncă până la data depunerii dosarului, astfel: -12.09.2016, ora 10.00
-proba scrisă; -16.09.2016, ora 10.00
-interviu; -data limită de depunere a
dosarelor -02.09.2016, ora 16.00. Depunerea dosarelor se va face la sediul
U.M. 02443 București, str. Pompiliu
Eliade nr. 4 Bis, sector 1, unde vor fi
afișate și detaliile organizatorice.
Concursul se va desfășura la sediul
U.M. 02443 București, str. Pompiliu
Eliade nr. 4 Bis, sector 1. Datele de
contact ale secretariatului, la telefon:
021.315.17.44 int. 109.
l Institutul Naţional de Statistică
organizează concurs pentru ocuparea
unor funcţii publice de execuţie
vacante. Concursul se organizează la
sediul I.N.S. din Bucureşti, Bd. Libertăţii 16, sector 5, în data de 27 septembrie 2016, ora 10:00, proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 de zile de la
data publicării anunţului, la sediul

MFP - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeş. Anunţă valorificarea prin licitaţie publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal şi ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparţinând:
Sandu Florica - Curtea de Argeş, după cum urmează: Denumire,
Valoare (Lei, fără TVA): Teren în suprafaţă totală de 86 mp, din
care 62 mp clădire şi 24 mp curţi construcţii, 36.936 lei. Preţurile
menţionate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inflaţiei, fiind a treia licitaţie. Pentru bunurile menţionate,
ofertanţii vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din
valoarea de pornire a licitaţiei pentru bunurile solicitate (plata
să fie efectuată astfel încât în ziua licitaţiei suma să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria Curtea de
Argeş, dovada că nu au obligaţii fiscale restante, precum şi
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură
fiscală republicat, până în ziua de 13/09/2016. Licitaţia va avea
loc în data de 14/09/2016, ora 11:00:00, la Serviciul Fiscal
Municipal Curtea de Argeş. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toţi cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, sub sancţiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitaţiei. Relaţii suplimentare se
pot afla de la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeş,
telefon 0248.722.159.

VINERI / 26 AUGUST 2016
I.N.S.. Dosarul de înscriere trebuie să
conţină obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G.
nr.611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici. Condiţiile de participare la
concurs aprobate şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul
I.N.S. (www.insse.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul I.N.S. şi
la telefon (021)317.77.82.
l Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, organizează
concurs în data de 26 septembrie 2016,
ora 10.00 -proba scrisa și 27 septembrie, ora 10.00 -interviu, pentru
ocuparea următoarelor funcții publice
de execuție vacante: -2 funcții de
Consilier gradul profesional Superior
în următoarele condiții: Studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în
specialități ca: arhitectură, urbanism. Vechime minimă 9 ani în specialitatea studiilor; -1 funcție de Expert
gradul profesional Principal. Condiții:
Studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul Științe Economice. Vechime minimă 5 ani în specialitatea studiilor . Concursul se va
desfășura la sediul din Str.Sf. Ştefan,
nr.3, sector 2, Bucureşti. Dosarul
trebuie să conțină documentele prevăzute de art.49 din HG.611/2008 și vor fi
depuse în maxim 10 zile de la data
publicării anunțului. Formularul de
înscriere, bibliografia de concurs,
precum și alte relații suplimentare se
pot obține la sediul direcției, tel.0213232611; 0723.131.739.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Gorj, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str.8 Martie, nr.3A, jud.
Gorj, organizează, în temeiul Hotărârii
Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
concursul din perioada 19-22.09.2016
pentru ocuparea unui post vacant,
repartizat pentru implementarea
Programului Naţional de Cadastru şi
Carte Funciară, corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie de asistent
registrator treapta IA din cadrul
O.C.P.I.Gorj, cu încadrare pe perioadă
determinată de 36 de luni, după cum
urmează: Asistent registrator treapta
IA -1 post. Cerinţele postului: -studii
medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă: minim 6 ani
şi 6 luni; -cunoştinţe operare calculator.
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: -Proba scrisă: în data de
19.09.2016, ora 10.00, la sediul OCPI
Gorj; -Proba interviu: în data de
22.09.2016, ora 10.00, la sediul OCPI
Gorj. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este 09.09.2016, ora 16.00,
la sediul OCPI Gorj. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei,

Biroul Resurse Umane şi Interogare
Baze de Date, telefon: 0253.217.189/
0253.215.893.
l Agenţia pentru Protecţia Mediului
Ilfov, în temeiul H.G. nr. 611/2008,
organizează concurs pentru ocuparea
functiei publice de execuţie vacante, de
consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizări, în data de 26.09.2016
-28.09.2016. Concursul se organizează
în data de 26.09.2016- proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se
depun în termen de 8 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al
României, partea a III-a, la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Ilfov, strada Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, București, luni- joi între orele
09.00-16.00 şi vineri 09.00-13.30.
Condiţii specifice:-studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniile geografie,
geologie, ştiinţa mediului, chimie,
drept, biologie, ştiinţe economice, fizică
sau specializarea într-un domeniu al
științelor inginerești; -vechimea
minimă în specialitate a studiilor: 9
ani.
Condiţiile de desfăşurare, de participare la concurs şi bibliografia stabilită
sunt afişate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Ilfov şi pe site-ul
http://apmif.anpm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Ilfov şi la nr.
de telefon 021.430.15.23 int. 17.
l Având în vedere prevederile art. 58
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
precum şi art. 39 alin. (2) din Hotărârii
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările
ulterioare, Primaria comunei Nicolae
Balcescu organizează concurs pentru
ocuparea unei funcţii publice de
execuţie vacante din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei
Nicolae Bălcescu: A. Compartiment
Financiar Contabil: Referent, clasa III,
grad profesional debutant -1 post.
Concursul se organizează la sediul
Primariei Comunei Nicolae Bălcescu,
str. Principele Mihai nr.37A, Judeţul
Călăraşi în data de -27 Septembrie
2016, ora 10.00– proba scrisă; -30
Septembrie 2016, ora 10.00– interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune in termen de 20 de zile de la
publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Primăriei comunei Nicolae Balcescu şi
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute de art. 49 din
Hotărârea Guvernului României nr.
611/2008 după cum urmează: -formularul de înscriere prevăzut în anexa

MFP - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeş. Anunţă valorificarea prin licitaţie publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal şi ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparţinând:
Bandoc Elena - Valea Iaşului, după cum urmează: Denumire,
Valoare (Lei, fără TVA): Teren 2000 mp, 1.346 lei; Clădire în
suprafaţă de 40 mp, 25.791 lei; Anexă în suprafaţă de 28 mp,
6.280 lei; Teren în suprafaţă de 5000 mp, 12.335 lei; Teren 132
mp, 18.839 lei; Teren 800 mp, 2.243 lei. Preţurile menţionate
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflaţiei,
fiind a treia licitaţie. Pentru bunurile menţionate, ofertanţii vor
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic
sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de
pornire a licitaţiei pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată
astfel încât în ziua licitaţiei suma să poată fi confirmată ca încasată
de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271
deschis la Trezoreria Curtea de Argeş, dovada că nu au obligaţii
fiscale restante, precum şi celelalte documente specificate la art.
162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de
12.09.2016. Licitaţia va avea loc în data de 13/09/2016, ora
13:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeş. Bunurile
sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toţi cei care pretind un drept
asupra bunurilor să înştiinţeze despre aceasta organul de
executare, sub sancţiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitaţiei. Relaţii suplimentare se pot afla de la Sediul Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeş, telefon 0248.722.159.

nr.3; -copia actului de identitate;
-copiile diplomelor de studii şi ale altor
acte care atestă efectuarea unor specializări; -copia carnetului de muncă
sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă şi, după caz,
în specialitate; -cazierul judiciar;
-adeverinţa care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare; -declaraţia
pe propria răspundere sau adeverinţă
care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Condiţii Specifice: -Studii medii cu diplomă de
bacalaureat; -Vechime în specialitatea
studiilor: minim 1 an; -Cunoştinţe PC:
nivel mediu; -Capacitate de analiză şi
sinteză, comunicare, implementare,
planificare şi redactare, autoperfecţionare şi lucru în echipă; -Adaptabilitate
şi asumarea răspunderii. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Secretarul
comunei Nicolae Balcescu, telefon
0242-534411, interior 203 sau la sediul
instituţiei.
l Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din
mediul universitar, pentru ocuparea
postului de lector de limba română de
la Universitatea „Johannes Gutenberg” din Mainz, Republica Federală
Germania, pentru o perioadă determinată, de maxim 36 de luni. Candidaţii,
cadre didactice titulare din învăţământul universitar, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.2 din
H.G.nr.837/2014. Conform cerinţelor
Universităţii „Johannes Gutenberg”
din Mainz, candidaţii trebuie să aibă
competenţă didactică (posibilă experienţă în predarea limbii române, ideal a
limbii române pentru străini), să
cunoască structurile fundamentale ale
limbii române, din perspectivă
contrastivă, să fie familiarizaţi cu
temele canonice ale literaturii, istoriei
şi culturii române, să aibă cel puţin
cunoştinţele de bază pentru limba
germană, care ar urma să fie aprofundată în scurt timp. Este de dorit ca
lectorul să fie sociabil şi activ în
răspândirea şi promovarea României
şi a culturii române (planificare şi
implicare în evenimente ştiinţifice şi
culturale, contribuţii în publicaţii, blog
etc.). Concursul se va desfăşura
conform următorului calendar: de la
data publicării anunţului, până în data
de 26.09.2016, ora 11.00- depunerea
dosarelor; 27.09.2016- 28.09.2016,
evaluarea dosarelor– prima probă;
29.09.2016- afişarea rezultatelor în
urma evaluării dosarelor; 04.10.2016interviu (ora se va comunica după
afişarea rezultatelor evaluării dosarelor); 05.10.2016- afişarea rezultatelor
în urma interviului. Rezultatul final se
publică pe pagina web a ILR, în
termen de maximum 2 zile lucrătoare
de la data comunicării de către partenerul străin a lectorului desemnat.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie
să conţină, în mod obligatoriu, docu-

mentele prevăzute de art. 7 din OMEN
5076/2014 şi se vor depune în format
tipărit şi electronic, pe CD sau DVD,
la sediul Institutului Limbii Române
din Bucureşti, str. Caransebeş nr.1, et.7,
sector 1, cod poştal 012271, direct sau
prin intermediul serviciilor poştale ori
de curierat care permit confirmarea
primirii în termen de 30 de zile de la
data publicării anunţului. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Institutului
Limbii Române, la telefon 021/3110631
sau prin e-mail, scriind la adresa lectorate@ilr.ro. Detalii privind condiţiile şi
selecţia lectorilor sunt disponibile pe
pagina www.ilr.ro.
l Primăria comunei Dalboşeţ, judeţul
Caraş-Severin, organizează, la sediul
său din comuna Dalboşeţ, nr. 130,
județul Caraș-Severin, în perioada
28-30 septembrie 2016, concurs de
recrutare pentru pentru ocuparea a
două funcţii publice de execuţie
vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dalboșeț,
județul Caraș-Severin, astfel: -Referent, clasa III, grad profesional superior (agent agricol) -compartimentul
registrul agricol şi fond funciar; -Referent, clasa III, grad profesional superior (agent fiscal) -compartimentul
financiar contabil. Condiții de participare la concurs: Condiţii generale:
-candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute de art.54 din
Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată în
anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţii specifice:
-studii liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă minim 9 ani.
Instituţia publică şi termenul la care se
depun dosarele de înscriere: Primăria
comunei Dalboşeţ, judeţul Caraş-Severin, cu sediul în comuna Dalboşeţ,
nr.130 -Serviciul asistenţă socială, în
termen de 20 de zile de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, respectiv
26.08.2016-14.09.2016. Relaţii suplimentare la numărul de telefon
0255.243.403. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute la
art.49 din Hotărârea Guvernului
nr.611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările
ulterioare: a)formularul de înscriere; b)
copia actului de identitate şi ale actelor
de stare civilă; c)copiile diplomelor de
studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; d)copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care
să ateste conform Ordinului
A.N.F.P.nr.192/2013, vechimea în
muncă şi după caz, în specialitatea
studiilor necesare ocupării funcţiei
publice; e)cazierul judiciar; f)adeverinţa care să ateste starea de sănătate

MFP - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeş. Anunţă valorificarea prin licitaţie publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal şi ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparţinând:
Racaru Corneliu - Bucureşti, după cum urmează: Denumire,
Valoare (Lei, fără TVA): Teren extravilan situat în comuna
Nucşoara, judeţul Argeş, în cota de 3/12 din suprafaţa totală de
500000 mp, 78.136 lei; Teren extravilan situat în comuna
Nucşoara, judeţul Argeş, în cota de 3/12 din suprafaţa totală de
500000 mp, 78.136 lei. Preţurile menţionate reprezintă 100% din
cele de evaluare, actualizate cu rata inflaţiei, fiind prima licitaţie.
Pentru bunurile menţionate, ofertanţii vor trebui să depună
cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada
depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a
licitaţiei pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel
încât în ziua licitaţiei suma să poată fi confirmată ca încasată
de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271
deschis la Trezoreria Curtea de Argeş, dovada că nu au obligaţii
fiscale restante, precum şi celelalte documente specificate la art.
162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de
15/09/2016. Licitaţia va avea loc în data de 16/09/2016, ora
11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeş. Bunurile
sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toţi cei care pretind un drept
asupra bunurilor să înştiinţeze despre aceasta organul de
executare, sub sancţiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitaţiei. Relaţii suplimentare se pot afla de la Sediul Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeş, telefon 0248.722.159.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
corespunzătoare, eliberată cu cel mult
6 luni anterior derulării concursului de
către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate; g)declaraţia pe propria
răspundere sau adeverinţa care să
ateste că nu a desfăşurat activităţi de
poliţie politică; h)recomandare de la
ultimul loc de muncă. Adeverinţa care
atestă starea de sănătate conţine, în
clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. Copiile de pe actele
prevăzute mai sus se prezintă în copii
legalizate sau însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru
conformitatea cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs. Data,
ora şi locul organizării concursului:
Proba scrisă în data de 28.09.2016, ora
10.00, interviul în data de 30.09.2016,
ora 10.00, la sediul instituției. Relaţii
suplimentare la: sediul Primăriei
comunei Dalboşeţ, -Serviciul Asistenţă
Socială şi la numărul de telefon
0255.243.403, de luni-joi între orele
8.00-16.00 și vineri între orele 8.0013.00.

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

CITAȚII
l Numitii Hatinoglu Yavuz si Hatinoglu Fahirye sunt chemati in calitate
de intimati, in dosarul nr. 1297/99/2016
si in dosarul 1296/99/2016, la termenul
din data de 13.09.2016, la Tribunalul
Iasi, complet R10,ora 9, in proces cu
Leonte Elena s.a.
l Numitul Feraru Nastase, cu ultimul
domiciliu cunoscut in comuna
Galbenu, Str. Primaverii nr. 9, judetul
Braila, este citat la Judecatoria Braila
pentru data de 31 august 2016, ora
10:00, complet C1, in calitate de
d e b i t o r i n d o s a r u l c i v i l n r.
771/228/2016, in contradictoriu cu
reclamanta SC Compania de Utilitati
Publice Dunarea SA Braila.
l SC Aludemco Group SRL, cu sediul
cunoscut în Judeţul Brăila, comuna
Chişcani, tarla 97, parcela 618, corp C3,
având J09/201/2009, CUI: 25379580,
reprezentată prin administrator
Bakaner Ali este citată în calitate de
pârâtă în Dosarul civil
nr.6201/1748/2010* în data de 20
septembrie 2016, ora 08.30 Completul
C4 la Judecătoria Cornetu, cu sediul în
comuna Cornetu, Şoseaua Alexandriei,
nr.138, judeţul Ilfov, în proces cu reclamanta Alexandru Elena şi cu pârâta SC
ECE Legume Fructe SRL pentru fondacţiune în revendicare (rejudecare).
l SC ECE Legume Fructe SRL, cu
sediul cunoscut în comuna Vădeni,

Complexul Sere Vădeni, Judeţul
Brăila, având J09/57/2003,
CUI:12571620, reprezentată prin
administrator Kucuk Mustafa este
citată în calitate de pârâtă în Dosarul
civil nr.6201/1748/2010* în data de 20
septembrie 2016, ora 08.30 Completul
C4 la Judecătoria Cornetu, cu sediul în
comuna Cornetu, Şoseaua Alexandriei,
nr.138, judeţul Ilfov, în proces cu reclamanta Alexandru Elena şi cu pârâta
SC Aludemco Group SRL pentru
fond- acţiune în revendicare (rejudecare).
l Saim Erkan, cu domiciliul cunoscut
în Turcia, Instambul, strada Mustafa
Kemalpasa, nr.33, este chemat la Judecătoria Craiova în dosarul
nr.28851/215/2014, complet de judecată CCOM1, pentru ziua de
21.09.2016, ora 10.30, în calitate de
intervenient forţat, în proces cu
Dumagas Transport SA -reclamant şi
pârâţii Ergosigorta A.S. şi Carom
Broker de Asigurare S.A.

DIVERSE
l În dosarul nr. 12676/288/2014,
sentința civilă nr. 4254/18.06.2015, în
numele legii, Instanța hotărăște:
admite acțiunea formulată de reclamanta Pătularu Elena, domiciliată în
Rm. Vâlcea, str. Luceafărului, nr 8, bl
A1, sc A, ap 43, județul Vâlcea, în
contradictoriu cu pârâtul Iliyan
Ivanov Tanev, domiciliat în Tg. Mureș,
str. Rapsodiei, nr. 1, județul Mureș.
Stabilește ca autoritatea parentală a
minorei Tanev Anna Maria Iliyanova,
născută la 12.03.2009, să se exercite în
mod exclusiv de reclamantă. Majorează cuantumul pensiei de întreținere
stabilit prin sentința civilă nr
3566/09.04.2013 a Judecătoriei Rm.
Vâlcea, în sarcina pârâtului și în
favoarea minorei, de la 175 lei lunar, la
225 lei, începând cu data introducerii
acțiunii 14.11.2014 și până la majoratul acesteia sau alte dispoziții ale
instanței. Menține în rest efectele
sentinței civile nr. 3566/09.04.2013 a
Judecătoriei Rm. Vâlcea. Obligă pe
pârât să plătească cheltuieli de judecată reclamantei în sumă de 420 lei.
Cu drept de apel în termen de 30 de
zile de la comunicare. Pronunțată în
ședință publică, astăzi, 18.06.2015.

JURIDICE

1.
l Dosar civil nr. 3673/109/2015:
Admite cererea formulată de Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş, cu sediul în
Piteşti, Calea Drăgăşani, nr. 8, jud
Argeş în contradictoriu cu intimaţii
Anghel Elena Alina, cu domiciliul în
mun. Pitești, str. Dragoș Vodă nr. 37,
jud. Argeş, Istrate Gheorghe cu domiciliul în comuna Rucăr, jud. Argeş și
Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie
Socială Argeş cu sediul în mun Piteşti,
str. I.C. Brătianu, nr. 32, jud Argeş.

MFP - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeş. Anunţă valorificarea prin licitaţie publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal şi ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparţinând:
II Bold Vatica - Bradu, după cum urmează: Denumire, Valoare
(Lei, fără TVA): Teren extravilan în suprafaţă de 500 mp comuna
Arefu, 17.918 lei; Teren extravilan în suprafaţă de 500 mp
comuna Arefu, 17.918 lei. Preţurile menţionate reprezintă 100%
din cele de evaluare, actualizate cu rata inflaţiei, fiind prima
licitaţie. Pentru bunurile menţionate, ofertanţii vor trebui să
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada
depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a
licitaţiei pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel
încât în ziua licitaţiei suma să poată fi confirmată ca încasată
de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271
deschis la Trezoreria Curtea de Argeş, dovada că nu au obligaţii
fiscale restante, precum şi celelalte documente specificate la art.
162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de
14/09/2016. Licitaţia va avea loc în data de 15/09/2016, ora
13:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeş. Bunurile
sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toţi cei care pretind un drept
asupra bunurilor să înştiinţeze despre aceasta organul de
executare, sub sancţiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitaţiei. Relaţii suplimentare se pot afla de la Sediul Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeş, telefon 0248.722.159.

Dispune revocarea plasamentului în
regim de urgenţă la AMP Istrate
Gheorghe și stabilirea plasamentului
minorului Anghel Alexandru Marian,
născut la data de 11.07.2015, în Pitești,
jud Argeș, CNP 5150711035271, fiul
lui Anghel Elena Alina, fără paternitate stabilită, la AMP Istrate
Gheorghe. Suspendă exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti. Pe
durata măsurii de plasament, drepturile şi obligaţiile părinteşti față de copil
referitoare la persoana copilului vor fi
exercitate de către AMP Istrate
Gheorghe, iar cele referitoare la bunurile copilului vor fi exercitate de Directorul DGASPC Argeș. Se va obliga
Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie
Socială Argeş la plata alocației de
plasament către AMP Istrate
Gheorghe. Stabilește onorariul curatorului special la suma de 390 lei, ce va fi
achitat curatorului Boboc Hermina de
către Tribunalul Argeș din fondurile
acordate de către Ministerul Justiției.
Cu apel în 10 zile de la comunicare.
Calea de atac şi motivele de apel se vor
depune la Curtea de Apel Pitești, care
se depune la Tribunalul Argeş.
Pronunţată în sedinţa publică azi
28.10.2015.

ADUNĂRI GENERALE
l Comunicat Disponibilitate Raport
Semestrul I- 2016: S.C. COMPLEX
COMET S.A. Bucureşti, cu sediul în
Bucureşti, B-ul Timişoara nr.84, sector
6, înmatriculată la Oficiul Registrul
Comerţului Bucureşti sub nr.
J40/391/1991, CIF: RO2622360, Tel:
021/4441866, Fax: 021/4441869, în
conformitate cu prevederile Art.123
indice 2 litera B din Regulamentul
A.S.F. nr.1/2006 privind emitenţii şi
operaţiunile cu valori mobiliare, cu
modificările şi completările ulterioare,
informează publicul că Raportul
pentru semestrul I al anului 2016,
împreună cu Situaţiile financiare ale
societăţii pentru Semestrul I-2016,
sunt disponibile spre consultare şi
analiză pe pagina web a societăţii:
www.complexcomet.ro, la Secţiunea
“Pentru investitori”, pe pagina web a
S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A.–
www.bvb.ro, precum şi la sediul societăţii din Bucureşti, B-dul Timişoara
nr.84, sector 6. Raportul aferent
Semestrului I al anului 2016, întocmit
conform Anexei nr.31 la Regulamentul
A.S.F. nr. 1/2006 privind emitenţii şi
operaţiunile cu valori mobiliare,
precum şi situaţiile financiare aferente
Semestrului I– 2016, au fost transmise
către Autoritatea de Supraveghere
Financiară şi S.C. Bursa de Valori
Bucureşti S.A., în conformitate cu
legislaţia în vigoare, aplicabilă. Informaţii suplimentare despre situaţiile
financiare aferente Semestrului I -2016
se pot obţine de la sediul societăţii
COMPLEX COMET S.A. Bucureşti
sau la nr. de telefon: 021/4441866 şi
Fax: 021/4441869. S.C. COMPLEX

COMET S.A. Bucureşti informează
publicul ca situaţiile financiare ale
societăţii aferente Semestrului I-2016
nu au fost auditate. Data: 26.08.2016,
Semnătura, Herdelau Adrian Preşedinte.
l Convocare: Bezerghianu Niculai,
Administratorul special al
ROBINSON TURISM S.A. (denumită
în continuare şi “Societatea”), cu
sediul social în Bucureşti, sectorul 1,
Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, camera
C9, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr. J40/805/2010, CUI
1127941, în temeiul dispoziţiilor
art.117 din Legea nr. 31/1990 actualizată, convoacă în ziua de 30.09.2016,
ora 13:00, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii, respectiv
în ziua de 30.09.2016, ora 14:00,
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor Societăţii, ambele adunări
urmând a se ţine la adresa din Bucureşti, sectorul 1, Calea Floreasca,
nr.175, etaj 7, sala de şedinţe, respectiv
pentru toţi acţionarii Robinson Turism
S.A. înscrişi în registrul acţionarilor,
ţinut de Depozitarul Central S.A., la
sfârşitul zilei de 15.09.2016 (data de
referinţă), fiecare adunare având
ordinea de zi mai jos prezentată:
Ordinea de Zi a Adunării Generale
Ordinare: 1. Revocarea administratorului special al Robinson Turism S.A.,
dl. Bezerghianu Niculai, ca urmare a
închiderii procedurii de insolvenţă
împotriva Societăţii şi a reinserţiei
acesteia în circuitul economic, cu radierea acestuia de la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti; 2.Alegerea ca administrator
unic al Societăţii, a domnului Bezerghianu Niculai, cetăţean român,
născut în Bucureşti, sectorul 5, domiciliat în Bucureşti, sectorul 6, Aleea
Potaisa, nr. 3, bloc X1, sc.A, et.1, ap.5,
identificat cu CI seria RR număr
538855 eliberată de SPCEP S6 biroul
nr.3 la data de 02.09.2008, având CNP
1600615400026, pentru o durată a
mandatului de 4 ani şi fixarea remuneraţiei cuvenite acestuia pentru activitatea pe care o va desfăşura în funcţia
de administrator unic; 3.Revocarea
auditorului AUDIT TAX Management
S.R.L. şi radierea acestuia de la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti; 4.Alegerea ca
auditor al Societăţii, pentru o durată
de 1 (un) an, a societăţii de audit
financiar ARISTOS Contab S.R.L., cu
sediul în Bucureşti, sectorul 4, Str.
Băltiţa, nr.2, bloc B18, sc.A, et.3, ap.16;
auditorul este reprezentat prin Dna.
Irina Popa, administrator; 5. Împuternicirea domnului Bezerghianu Niculai,
pentru a semna în numele acţionarilor
hotărârile AGOA şi orice alte documente în legatură cu acestea,
contractul de audit financiar cu noul
auditor, respectiv pentru a îndeplini
orice act sau formalitate cerute de lege
pentru înregistrarea şi aducerea la
îndeplinire a hotărârilor AGOA,

MFP - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeş. Anunţă valorificarea prin licitaţie publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal şi ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparţinând:
Radu Florin - Muşăteşti, după cum urmează: Denumire, Valoare
(Lei, fără TVA): Teren arabil, 700 mp, 2.603 lei; Teren extravilan fâneaţă, 1600 mp, 4.867 lei; Teren extravilan arabil, 1400
mp, 4.259 lei. Preţurile menţionate reprezintă 75% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inflaţiei, fiind a doua licitaţie. Pentru
bunurile menţionate, ofertanţii vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare 10% din valoarea de pornire a licitaţiei pentru bunurile
solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua licitaţiei suma
să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria Curtea de
Argeş, dovada că nu au obligaţii fiscale restante, precum şi
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură
fiscală republicat, până în ziua de 13/09/2016. Licitaţia va avea
loc în data de 14/09/2016, ora 13:00:00, la Serviciul Fiscal
Municipal Curtea de Argeş. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toţi cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, sub sancţiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitaţiei. Relaţii suplimentare se
pot afla de la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeş,
telefon 0248.722.159.

inclusiv formalităţile de publicare şi
înregistrare a acestora la Registrul
Comerţului sau orice altă instituţie în
drept, cu posibilitatea recunoscută
domnului Bezerghianu Niculai de a
sub-delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane
competente pentru a îndeplini acest
mandat. Ordinea de Zi a Adunării
Generale Extraordinare: 1. Aprobarea
propunerilor de modificare a Actului
Constitutiv al Societăţii, astfel cum
sunt acestea prezentate în anexa la
prezentul Convocator, anexă care face
parte integrantă din prezentul Convocator; 2. Desfiinţarea următoarelor
sedii secundare/puncte de lucru ale
Societăţii şi radierea acestora de la
Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Bucureşti: 5.1. Punct
de Lucru- Vila Timiş 7: Adresă: Loc.
Timişu de Jos, Oraş Predeal, Şos. Naţională, Nr. 16, Jud. Braşov; 5.2. Punct
de Lucru în Predeal (Vila Goga)Adresă: Loc. Predeal, Oraş Predeal,
Str. Soarelui, Nr. 4, Jud. Braşov; 5.3.
Punct de lucru în Predeal (HotelRestaurant- Bar- Predeal)- Adresă:
Loc. Predeal, Oraş Predeal, Str.
Muncii, Nr. 6, Jud. Braşov. 3. Împuternicirea domnului Bezerghianu Niculai,
pentru a semna în numele acţionarilor
hotărârile AGEA şi orice alte documente în legatură cu acestea, pentru a
semna Actul constitutiv al Societăţii
modificat conform propunerilor aprobate de AGEA şi pentru a îndeplini
orice act sau formalitate cerute de lege
pentru înregistrarea şi aducerea la
îndeplinire a hotărârilor AGEA,
inclusiv formalităţile de publicare şi
înregistrare a acestora la Registrul
Comerţului sau orice altă instituţie în
drept, cu posibilitatea recunoscută
domnului Bezerghianu Niculai de a
sub-delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane
competente pentru a îndeplini acest
mandat. *** Materialele corespunzătoare ordinii de zi vor putea fi consultate de către acţionari la sediul
societăţii, conform legii. Acţionarii pot
participa şi vota în adunarea generală
a acţionarilor, personal sau prin reprezentant (împuternicit), în baza unei
împuterniciri acordate pentru respectiva adunare; acţionarii care nu au
capacitate de exerciţiu precum şi
persoanele juridice pot fi reprezentaţi/
reprezentate prin reprezentanţii lor
legali, care, la rândul lor, pot da altor
persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile
speciale se vor prezenta în original, la
sediul societăţii cu 48 de ore înainte de
adunare, sub sancţiunea pierderii
exerciţiului dreptului de vot în acea
adunare. Acţionarii care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social au dreptul de a cere
introducerea unor noi puncte pe
ordinea de zi a Adunării Generale;
cererile vor fi transmise în scris Societăţii în termen de cel mult 15 zile de la
data publicării convocării. În cazul în
care nu se vor îndeplini condiţiile nece-
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sare pentru validitatea deliberărilor
Adunării Generale Ordinare, respectiv
a Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor la prima convocare, se
convocă o a doua şedinţă a Adunarii
Generale Ordinare, respectiv a
Adunarii Generale Extraordinare a
Acţionarilor Robinson Turism S.A. în
data de 03.10.2016, cu menţinerea
locului, a orei, a ordinii de zi şi a datei
de referinţă. Administrator Special,
Bezerghianu Niculai. ANEXĂ la
Convocarea Adunării Generale Ordinare/ Extraordinare a Acţionarilor
ROBINSON TURISM S.A.: Propunere de Modificare a Actului Constitutiv al Robinson Turism S.A.: Act
Constitutiv al Robinson Turism S.A.,
J40/805/2010; C.U.I. 1127941: CAP.I.
Denumirea, Forma Juridică, Sediul,
Data. Art.1 Denumirea societăţii.
Denumirea societăţii este Robinson
Turism S.A. În toate actele, facturile,
anunţurile, publicaţiile emanâd de la
societate, denumirea societăţii va fi
precedată sau urmată de cuvintele
“societate pe acţiuni” sau iniţialele
S.A., capitalul social şi numărul de
înmatriculare din Registrul Comerţului. Art.2 Forma juridică a societăţii.
Societatea “Robinson Turism” S.A.
este persoană juridică română, având
forma juridică de societate pe acţiuni.
Aceasta îşi desfaşoară activitatea în
conformitate cu legile române şi cu
prezentul act constitutiv; Societatea
este de tip deschis. Art.3 Sediul societăţii. Sediul societăţii este în Bucuresti,
sectorul 1, Calea Floreasca, nr.175, etaj
7, Camera C9. Sediul societăţii poate fi
schimbat în alt loc în Romania, în baza
hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, potrivit legii. Societatea poate
avea sucursale, filiale, agenţii situate şi
în alte localităţi din ţară şi din străinătate.
Art.4 Durata societăţii. Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la
data înmatriculării în Registrul
Comerţului. CAP.II. Scopul şi Obiectul
de Activitate al Societăţii. Art.5 Scopul
societăţii este îmbunătăţirea generală a
activităţii de turism, prestaţii, aprovizionare şi servire a turiştilor, dezvoltarea
reţelei de hoteluri, restaurante, baze de
agrement, utilizarea de noi tehnologii
şi dotări moderne, sporirea rentabilităţii în utilizarea resurselor de care
dispune societatea în condiţiile promovării initiaţivei, competenţei şi concurenţei, a protecţiei clienţilor săi. Art.6
În realizarea scopului societăţii,
aceasta va avea următoarele obiecte de
activitate, potrivit CAEN Rev.2:
Domeniul principal de activitate:
551-Hoteluri si alte facilităţi de cazare
similare: Activitatea principală: 5510Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
similare; Activităţile secundare: 0111Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase şi a plantelor
producătoare de seminţe oleaginoase;
0112- Cultivarea orezului; 0113- Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; 0114Cultivarea trestiei de zahăr; 0115-

MFP - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeş. Anunţă valorificarea prin licitaţie publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal şi ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparţinând:
SC Pacsi Pat Prod SRL - Curtea de Argeş, după cum urmează:
Denumire, Valoare (Lei, fără TVA): Autoturism Dacia, 2.011 lei.
Preţurile menţionate reprezintă 50% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inflaţiei, fiind a treia licitaţie. Pentru bunurile
menţionate, ofertanţii vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare 10% din valoarea de pornire a licitaţiei pentru bunurile
solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua licitaţiei suma
să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria Curtea de
Argeş, dovada că nu au obligaţii fiscale restante, precum şi
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură
fiscală republicat, până în ziua de 09/09/2016. Licitaţia va avea
loc în data de 12/09/2016, ora 13:00:00, la Serviciul Fiscal
Municipal Curtea de Argeş. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toţi cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, sub sancţiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitaţiei. Relaţii suplimentare se
pot afla de la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeş,
telefon 0248.722.159.
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Cultivarea tutunului; 0116- Cultivarea
plantelor pentru fibre textile; 0119Cultivarea altor plante din culturi
nepermanente; 0125- Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor,
nuciferilor şi a altor pomi fructiferi;
0126- Cultivarea fructelor oleaginoase;
0128- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; 0129Cultivarea altor plante permanente;
0130- Cultivarea plantelor pentru
înmulţire; 0141- Creşterea bovinelor de
lapte, 0142- Creşterea altor bovine;
0146- Creşterea porcinelor; 0147- Creşterea păsărilor; 0150- Activităţi în
ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); 0162Activităţi auxiliare pentru creşterea
animalelor; 0163- Activităţi după
recoltare; 0164- Pregatirea seminţelor;
0210- Silvicultură şi alte activităţi
forestiere; 0230- Colectarea produselor
forestiere nelemnoase din flora spontană; 1013- Fabricarea produselor din
carne (inclusiv din carne de pasăre);
1039- Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.; 1051- Fabricarea produselor lactate şi a
brânzeturilor; 1071- Fabricarea pâinii;
fabricarea prăjiturilor şi a produselor
proaspete de patiserie; 1085- Fabricarea de mâncăruri preparate; 1089Fabricarea altor produse alimentare
n.c.a.; 1101- Distilarea, rafinarea şi
mixarea băuturilor alcoolice; 1102Fabricarea vinurilor din struguri; 1330Finisarea materialelor textile; 4110Dezvoltare (promovare) imobiliară;
4520- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor; 4531- Comerţ cu ridicata de
piese şi accesorii pentru autovehicule;
4532- Comerţ cu amănuntul de piese şi
accesorii pentru autovehicule; 4615Intermedieri în comerţul cu mobilă,
articole de menaj şi de fierărie; 4616Intermedieri în comerţul cu textile,
confecţii din blană, încălţăminte şi
articole din piele; 4617- Intermedieri în
comerţul cu produse alimentare,
băuturi şi tutun, 4631- Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; 4632Comerţ cu ridicata al cărnii şi
produselor din carne; 4633- Comerţ cu
ridicata al produselor lactate, ouălelor,
uleiurilor şi grăsimilor comestibile;
4634- Comerţ cu ridicata al băuturilor;
4635- Comerţ cu ridicata al produselor
din tutun, 4636- Comerţ cu ridicata al
zahărului, ciocolatei şi produselor
zaharoase; 4637- Comerţ cu ridicata cu
cafea, ceai, cacao şi condimente; 4638Comerţ cu ridicata specializat al altor
alimente, inclusiv peşte, crustacee şi
moluşte; 4641- Comerţ cu ridicata al
produselor textile;4642- Comerţ cu
ridicata al îmbracămintei şi încălţămintei; 4643- Comerţ cu ridicata al
aparatelor electrice de uz gospodăresc,
al aparatelor de radio şi televizoarelor,
4644- Comerţ cu ridicata al produselor
din ceramică, sticlărie şi produse de
întreţinere, 4645- Comerţ cu ridicata al
produselor cosmetice şi de parfumerie;
4646- Comerţ cu ridicata al produselor
farmaceutice; 4647- Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat; 4648- Comerţ cu

ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor;
4649- Comerţ cu ridicata al altor
bunuri de uz gospodăresc; 4652Comerţ cu ridicata de componente şi
echipamente electronice şi de telecomunicaţii, 4673- Comerţ cu ridicata al
materialului lemnos şi al materialelor
de construcţii şi echipamentelor sanitare, 4711- Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun; 4721- Comerţ cu
amănuntul al fructelor şi legumelor
proaspete, în magazine specializate;
4722- Comerţ cu amănuntul al cărnii şi
al produselor din carne, în magazine
specializate; 4723- Comerţ cu
amănuntul al peştelui, crustaceelor şi
molustelor, în magazine specializate;
4724- Comerţ cu amănuntul al pâinii,
produselor de patiserie şi produselor
zaharoase, în magazine specializate,
4725- Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; 4726Comerţ cu amănuntul al produselor
din tutun, în magazine specializate;
4729- Comerţ cu amănuntul al altor
produse alimentare în magazine specializate; 4741- Comerţ cu amănuntul al
calculatoarelor, unităţilor periferice şi
software-ului în magazine specializate;
4742- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în
magazine specializate; 4743- Comerţ
cu amănuntul al echipamentului
audio/video în magazine specializate,
4752- Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă
şi a celor pentru vopsit, în magazine
specializate; 4753- Comerţ cu
amănuntul al covoarelor, carpetelor,
tapetelor şi a altor acoperitoare de
podea, în magazine specializate; 4754Comerţ cu amănuntul al articolelor şi
aparatelor electrocasnice, în magazine
specializate; 4759- Comerţ cu
amănuntul al mobilei, al articolelor de
iluminat şi al articolelor de uz casnic
n.c.a., în magazine specializate; 4761Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în
magazine specializate; 4762- Comerţ
cu amănuntul al ziarelor şi articolelor
de papetărie, în magazine specializate;
4763- Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără
înregistrări audio/video, în magazine
specializate; 4764 - Comerţ cu
amănuntul al echipamentelor sportive,
în magazine specializate; 4765- Comerţ
cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor,
în magazine specializate; 4771- Comerţ
cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
magazine specializate; 4772- Comerţ
cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate; 4776- Comerţ cu amănuntul al
florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ
cu amănuntul al animalelor de
companie şi a hranei pentru acestea, în
magazine specializate; 4777- Comerţ
cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate; 4778Comerţ cu amănuntul al altor bunuri
noi, în magazine specializate; 4779Comerţ cu amănuntul al bunurilor de
ocazie vândute prin magazine; 4781Comerţ cu amănuntul al produselor
alimentare, băuturilor şi produselor

MFP - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Argeş. Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeş.
Anunţă valorificarea prin licitaţie publică cu strigare, în conformitate
cu prevederile Codului Fiscal şi ale Codului de Procedură Fiscală
republicat, a unor active aparţinând: SC Wood Forest Tehnology
SRL - Albeştii de Argeş, după cum urmează: Denumire, Valoare
(Lei, fără TVA): Paleţi Fag 1200/800, 650 Bucăţi, 5.100 lei. Preţurile
menţionate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata
inflaţiei, fiind a treia licitaţie. Pentru bunurile menţionate, ofertanţii
vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic
sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de
pornire a licitaţiei pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată
astfel încât în ziua licitaţiei suma să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271
deschis la Trezoreria Curtea de Argeş, dovada că nu au obligaţii
fiscale restante, precum şi celelalte documente specificate la art.
162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de
12/09/2016. Licitaţia va avea loc în data de 13/09/2016, ora
11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeş. Bunurile
sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toţi cei care pretind un drept
asupra bunurilor să înştiinţeze despre aceasta organul de
executare, sub sancţiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitaţiei. Relaţii suplimentare se pot afla de la Sediul Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeş, telefon 0248.722.159.
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din tutun efectuat prin standuri,
chioşcuri şi pieţe; 4782- Comerţ cu
amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei
şi încălţămintei efectuat prin standuri,
chioşcuri şi pieţe; 4789- Comerţ cu
amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse; 4932- Transporturi cu taxiuri; 4939- Alte transporturi
terestre de călători n.c.a.; 5210- Depozitări; 5221- Activităţi de servicii anexe
pentru transporturi terestre; 5520Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi
perioade de scurtă durată; 5530Parcuri pentru rulote, campinguri şi
tabere; 5590- Alte servicii de cazare;
5610- Restaurante; 5621- Activităţi de
alimentaţie (catering) pentru evenimente; 5629- Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.; 5630- Baruri şi alte
activităţi de servire a băuturilor; 6612Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare; 6619- Activităţi
auxiliare intermedierilor financiare,
exclusiv activităţi de asigurări şi
fonduri de pensii; 6810- Cumpărarea şi
vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820- Închirierea şi subînchirierea
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7311- Activităţi ale agenţiilor de
publicitate; 7312- Servicii de reprezentare media; 7430- Activităţi de traducere scrisă si orală (interpreţi); 7810Activităţi ale agenţiilor de plasare a
forţei de muncă; 7911- Activităţi ale
agenţiilor turistice; 7912- Activităţi ale
tur-operatorilor; 7990- Alte servicii de
rezervare şi asistenţă turistică; 8211Activităţi combinate de secretariat;
8219- Activităţi de fotocopiere, de
pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat; 8299Alte activităţi de servicii suport pentru
întreprinderi n.c.a.; 9200– Activităţi de
jocuri de noroc şi pariuri; 9313- Activităţi ale centrelor de fitness; 9329- Alte
activităţi recreative şi distractive n.c.a.;
9521- Repararea aparatelor electronice
de uz casnic; 9522- Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină;
9523- Repararea încălţămintei şi a
articolelor din piele; 9525- Repararea
ceasurilor şi a bijuteriilor; 9604- Activităţi de întreţinere corporală. CAP.III.
Capital Social. Acţiuni. Art.7 Capital
social. Capital social subscris:
3.996.319,50 Lei, integral vărsat. Participare străină: 590.130,00 LEI. Participare străină în EUR: 137.240,0.
Participare străină în LEI: 590.130.00.
Număr acţiuni: 39.963.195 din care: nr.
acţiuni nominative: 39.963.195.
Valoarea unei acţiuni: 0.1 LEI. Art.8
Acţiunile. Capitalul social este reprezentat prin acţiuni egale ca valoare,
emise de societate şi pot fi nominative
sau la purtător. Acţiunile sunt dematerializate. Acţiunile nu vor putea fi
emise pentru o sumă mai mică decât
valoarea nominală a acestora. Societatea ţine evidenţa acţiunilor în Registrul acţionarilor care se păstrează la
Registrul Român al AcţionarilorDepozitarul Central S.A. Adunarea
Generală a Acţionarilor poate hotărî
schimbarea opţiunii iniţiale şi

înscrierea la alt registru legal constituit. Art.9 Mărirea sau reducerea capitalului social. Capitalul social poate fi
mărit sau redus pe baza hotărârii
adunării generale extraordinare a
acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
Art.10 Drepturi şi obligaţii decurgând
din acţiuni. Acţiunile subscrise şi
vărsate de acţionari oferă acestora
dreptul la vot în adunarea generală a
acţionarilor, potrivit principiului “o
acţiune, un vot”, dreptul de a alege şi
de a fi ales în organele de conducere,
dreptul de a primi dividende şi o parte
din repartizarea activului social la
lichidarea societăţii, proporţional cu
cota de participare la capitalul social,
alte drepturi prevăzute de lege. Deţinerea acţiunilor implică adeziunea de
drept la actul constitutiv societăţii.
Drepturile şi obligaţiile legate de
acţiuni urmează acţiunile, în cazul
tranferării acestora în proprietatea
altor persoane. Obligaţiile societăţii
sunt garantate cu patrimoniul acesteia,
care nu poate fi grevat de datorii sau
alte obligaţii personale ale acţionarilor;
acţionarii sunt obligaţi numai la plata
acţiunilor lor.
Art.11 Cesiunea acţiunilor. Acţiunile
sunt indivizibile cu privire la societate
care nu recunoaşte decât un proprietar
pentru fiecare acţiune. Cesiunea acţiunilor între acţionari sau către terţi se
face în condiţiile şi cu procedura
prevăzută de lege. CAP.IV Adunarea
Generală a Acţionarilor. Art.12 Atribuţii. Adunarea generală a acţionarilor
este organul de conducere al societăţii,
care decide asupra activităţii acesteia şi
asigură politica ei economică şi comercială. Adunarea generală a acţionarilor
are următoarele atribuţii principale,
diferenţiate potrivit legii între
adunarea generală ordinară şi cea
extraordinară: a) aprobă structura
organizatorică a societăţii şi numărul
de posturi, precum şi normativul de
constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie; b) alege administratorii Societăţii, le stabileşte
remuneraţia, îi descarcă de activitate şi
îi revocă; c) numeşte auditorul financiar intern; d) stabileşte bugetul de
venituri şi cheltuieli şi, după caz,
programul de activitate pe exerciţiul
economico-financiar următor; e)
examinează, aprobă sau modifică
bilanţul contabil şi contul de profit şi
pierderi, după analizarea raportului
administratorului şi al auditorului
intern; aprobă repartizarea profitului
potrivit legii; f) hotărăşte cu privire la
gajarea, ipotecarea, închirierea, locaţia
gestiunii şi vînzarea de active, la
contractarea de împrumuturi bancare
pe termen lung; g) hotărăşte înfiinţarea
de filiale, sucursale, sedii secundare,
agenţii, puncte de lucru precum şi
desfiinţarea acestora; h) hotărăşte
mărirea sau reducerea capitalului
social, modificarea numărului de
acţiuni şi a valorii nominale a acestora,
cu privire la cesiunea acţiunilor şi cu
privire la participarea societăţii la

MFP - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeş. Anunţă valorificarea prin licitaţie publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal şi ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparţinând:
SC Asnet Telecom SRL – Curtea de Argeş, după cum urmează:
Denumire, Valoare (Lei, fără TVA): Autoturism Mercedes Benz,
15.242 lei. Preţurile menţionate reprezintă 75% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inflaţiei, fiind a doua licitaţie. Pentru
bunurile menţionate, ofertanţii vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare 10% din valoarea de pornire a licitaţiei pentru bunurile
solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua licitaţiei suma
să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria Curtea de
Argeş, dovada că nu au obligaţii fiscale restante, precum şi
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură
fiscală republicat, până în ziua de 14/09/2016. Licitaţia va avea
loc în data de 15/09/2016, ora 11:00:00, la Serviciul Fiscal
Municipal Curtea de Argeş. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toţi cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, sub sancţiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitaţiei. Relaţii suplimentare se
pot afla de la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeş,
telefon 0248.722.159.

capitalul social al altor societăţi sau la
constituirea de noi societăţi comerciale;
i) hotărăşte adoptarea sau modificarea
actului constitutiv, precum şi modificarea formei juridice a societăţii; j)
hotărăşte divizarea, fuziunea, dizlovarea şi lichidarea societăţii; k) aprobă
rapoartele administratorului Societăţii
asupra stadiului şi perspectivelor societăţii cu referire la profit şi dividende,
poziţia pe piaţa internă şi externă,
nivelul tehnic, forţa de muncă,
protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;
l) hotărăşte cu privire la acţionarea în
justiţie a administratorului şi a auditorului intern pentru pagubele aduse
societăţii; m) hotărăşte în alte
probleme ale societăţii care nu sunt
date în competenţa altor organe ale
acestora. Art.13 Convocarea Adunării
Generale a Acţionarilor. Adunarea
Generală a Acţionarilor se convoacă de
către Administratorul unic al Societăţii. Adunările generale ordinare au
loc cel puţin o dată pe an, la 5 luni de
la încheierea exerciţiului economico-financiar, pentru examinarea bilanţului
şi a contului de profit şi pierderi pe
anul precedent şi pentru stabilirea
programului de activitate şi a bugetului pe anul în curs. Adunările generale extraordinare se pot convoaca şi la
cererea acţionarilor reprezentând cel
puţin 5% din capitalul social, la cererea
auditorului intern, precum şi în cazul
în care capitalul social s-a diminuat
mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi.
Convocarea va cuprinde locul şi data
ţinerii adunării precum şi ordinea de
zi, cu arătarea explicită a tuturor
problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunării. Când în ordinea
de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea
va trebui să cuprindă textul integral al
propunerilor. Adunarea generală a
acţionarilor se întruneşte la sediul
societăţii ori în alt loc indicat în convocare. Art.14 Organizarea Adunării
Generale a Acţionarilor. Adunarea
generală ordinară este legal constituită
şi poate lua decizii valabile cu respectarea cvorumului de prezenţă şi de vot
prevăzute de lege. Adunarea generală
a acţionarilor este prezidată de către
administratorul unic al Societăţii iar
în lipsa acestuia, de către o altă
persoană desemnată expres de acesta.
Preşedintele adunării desemnează
dintre membrii adunării generale, unul
sau mai mulţi secretari, care să verifice
lista de prezenţă a acţionarilor şi să
întocmească procesul verbal al
adunării. Procesul-verbal al adunării se
va scrie într-un registru sigilat şi
parafat. Procesul verbal va fi semnat
de persoana care a prezidat şedinţa şi
de secretarul care l-a întocmit. Art.15
Exercitarea dreptului de vot. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot
deschis. La propunerea persoanei care
prezidează adunarea sau a unui grup
de acţionari prezenţi sau reprezentaţi
ce deţin cel puţin ¼ din capitalul
social, se va putea decide ca votul să fie

secret. Votul secret este obligatoriu
pentru alegerea administratorului unic
şi a auditorului intern, pentru revocarea şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea
administratorului unic al Societăţii.
Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii
absenţi sau reprezentaţi.
CAP.V Administrarea Societăţii.
Art.16 Administratorul unic. Societatea este administrată de către un
Administrator unic, ales de adunarea
generală a acţionarilor pe o perioadă
de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reales
pe noi perioade de 4 ani. Administratorul unic al Societăţii este: Bezerghianu Niculai, cetăţean român născut
la data de 15.06.1960 în Bucureşti,
sectorul 5, cu domiciliul în Bucureşti,
sectorul 6, Aleea Potaisa, nr 3, bloc X1,
scara A, etaj 1, apt. 5, CNP
1600615400026, posesor al CI seria
RR, nr 538855 eliberată de SPCEP S6,
biroul nr 3 la data de 02.09.2008,
pentru o durată a mandatului de 4 ani.
Administratorul unic reprezintă Societatea în relaţiile cu terţii, având şi
drept de semnatură pentru operaţiile
bancare. Administratorul unic îşi poate
delega competenţele de reprezentare
oricărei alte persoane pentru îndeplinirea atribuţiilor sale. Art.17 Atributiile
Administratorului unic. Administratorul unic are, în principal, următoarele atribuţii: a) angajează şi
concediază personalul şi stabileşte
drepturile şi obligaţiile acestuia; b)
stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii pe compartimente; c) aprobă operaţiunile de
încasări şi plăţi, potrivit compeţentelor
acordate; d) aprobă operaţiunile de
cumpărare şi vânzare de bunuri,
potrivit compeţentelor acordate; e)
aprobă încheierea de contracte de
închiriere (luarea sau darea de chirie);
f) stabileşte tactica şi strategia de
marketing; g) aprobă încheierea sau
rezilierea contractelor potrivit compeţentelor acordate; h) supune anual
Adunării generale a acţionarilor, în
termen de 5 luni de la încheierea exerciţiului economico-financiar, raportul
cu privire la activitatea societăţii,
bilanţul şi contul de profit şi pierderi
pe anul precedent, precum şi proiectul
de program de activitate şi proiectul
de buget al societăţii pe anul în curs; i)
rezolva orice probleme stabilite de
adunarea generala a actionarilor;
ART.18 Răspunderea Administratorului Unic. Administratorul unic este
ţinut răspunzător pentru îndeplinirea
tuturor obligaţiilor ce rezultă din
prezentul Act Constitutiv, din Legea
nr. 31/1990 privind societăţile şi/sau
din orice alte prevederi legale aplicabile, în caz contrar, fiind sancţionat
potrivit dispoziţiilor legale menţionate
anterior. CAP. VI Controlul Societăţii.
Verificarea Evidenţei Contabile şi a
Bilanţului Contabil Societatea va organiza ţinerea evidenţei contabile în
condiţiile prevăzute de lege. Societatea
organizează inventarierea generală a

MFP - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeş. Anunţă valorificarea prin licitaţie publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal şi ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparţinând:
SC Arg Bela Rom 2000 SRL - Curtea de Argeş, după cum urmează:
Denumire, Valoare (Lei, fără TVA): Autoutilitară Dacia, 2.913 lei;
Autoutilitară Ford Tranzit, 9.190 lei. Preţurile menţionate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflaţiei, fiind a
treia licitaţie. Pentru bunurile menţionate, ofertanţii vor trebui să
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada
depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a
licitaţiei pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel
încât în ziua licitaţiei suma să poată fi confirmată ca încasată de
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271
deschis la Trezoreria Curtea de Argeş, dovada că nu au obligaţii
fiscale restante, precum şi celelalte documente specificate la art.
162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de
09/09/2016. Licitaţia va avea loc în data de 12/09/2016, ora
11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeş. Bunurile
sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toţi cei care pretind un drept
asupra bunurilor să înştiinţeze despre aceasta organul de
executare, sub sancţiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitaţiei. Relaţii suplimentare se pot afla de la Sediul Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeş, telefon 0248.722.159.
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patrimoniului cel puţin o dată pe an.
Situaţiile financiare ale Societăţii vor fi
auditate de un Auditor Financiar, care
poate fi numit şi revocat de Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor, la
propunerea Administratorului unic.
Auditorul Financiar îşi va desfăşura
activitatea de audit potrivit Standardelor Internaţionale de Audit şi cu
respectarea prevederilor contractului
de prestări servicii încheiat cu Societatea. Durata mandatului Auditorului
Financiar va fi stabilită de către
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi va fi stipulată în contractul de
prestări servicii de audit. La data
prezentului act constitutiv, auditorul
Societăţii este: ARISTOS Contab
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sectorul
4, Str. Băltiţa, nr. 2, bloc B18, sc.A, et.3,
ap.16, reprezentat prin Dna. Irina
Popa, administrator, pentru o durata
de 1 (un) an a contractului de audit
financiar. CAP.VII Activitatea Societăţii. Art.19 Excerciţiul economico-financiar. Exerciţiul economico-financiar
începe la data de 1 ianuarie şi se încheie
la data de 31 decembrie ale fiecărui an.
Art.20 Personalul societăţii. Personalul
de conducere al societăţii este desemnat
de adunarea generală a acţionarilor.
Restul personalului este angajat de
către administratorul unic sau de către
directorul general al societăţii, dacă
este numit un director general.
Art.21 Amortizarea fondurilor fixe.
Administratorul unic stabileşte, în
condiţiile legii, modul de amortizare a
fondurilor fixe. Art.22 Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil. Societatea va
ţine evidenţa contabilă în lei, va întocmi
anual bilanţul şi contul de profit şi
pierderi, având în vedere normele
metodologice elaborate de Ministerul
Finanţelor Publice. Bilanţul şi contul de
profit şi pierderi vor fi publicate în
Monitorul Oficial al României, conform
legii. Art.23 Participarea la profit şi
pierderi. Profitul Societăţii se stabileşte
şi se repartizează în conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societăţile republicată, cu modificările
şi completările ulterioare. ART. 24
Registrele societăţii. 24.1. Administratorul unic este responsabil pentru
ţinerea şi actualizarea următoarele
registre: a). Registrul Acţionarilor; b).
Registrul şedinţelor şi deliberărilor
Adunării Generale a Acţionarilor; c).
Registrul deciziilor Administratorului
unic; d). Registrul constatărilor şi
rapoartelor efectuate de către Auditorul Financiar; e). Registrul obligaţiunilor, în caz de emisiune de obligaţiuni.
CAP.VIII Modificarea Formei Juridice,
Dizolvarea, Lichidarea Societăţii,
Litigii. Art.25 Modificarea formei juridice. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin
hotărârea adunării generale a acţionarilor. Noua societate va îndeplini
formalităţile legale de înregistrare şi
publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor. Art.26 Dizolvarea societăţii.
Următoarele situaţii pot duce la dizolvarea societăţii: -imposibilitatea realizării obiectului de activitate al
societăţii; -falimentul; -pierderea unei
jumătăţi din capitalul social, după ce
s-a consumat fondul de rezervă, dacă
adunarea generală a acţionarilor nu
decide completarea capitalului sau
reducerea lui până la suma rămasă; -în

orice alte situaţii, pe baza hotărârii
adunării generale a acţionarilor. Dizolvarea societăţii trebuie să fie înscrisă în
Registrul Comerţului şi publicată în
Monitorul Oficial al României. Art.27
Lichidarea societăţii. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Lichidarea societăţii şi repartizarea activului
social se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevazută de lege.
Art.28 Litigii. Litigiile societăţii cu
persoane fizice sau juridice române
sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti comepetente din România, iar
cele cu persoane juridice străine de
competenţa instanţelor prevăzute în
contractele încheiate cu acestea. CAP.
IX Dispoziţii Finale. Prevederile
prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile legale referitoare la
societăţi. Redactat în limba română şi
semnat astazi ................. în 3 (trei)
exemplare originale, având aceeaşi
forţă probantă.
Acţionarii Robinson Turism S.A. reprezentaţi de Bezerghianu Niculai.

LICITAȚII
l SC FOREST Trading 93 SRL în
faliment, CUI 5024817, dosar nr.
68471/3/2011 Tribunalul Bucureşti,
prin lichidator judiciar BFJ Consulting
Group SPRL valorifică prin licitaţie
publică proprietatea imobiliară din
Bucureşti, sector 2, str. Judeţului nr. 32,
teren şi construcţie la preţ de pornire la
licitaţie 155.599 EURO +TVA. Licitaţiile au loc în data de 12.09.2016 ora
15:00, în data de 19.09.2016 ora 15:00 şi
în data de 26.09.2016, la sediul lichidatorului din str. Negoiu nr. 8, bl. D14, sc.
2, ap. 30, sector 3, Bucureşti. Informaţii
la tel.: 0721.683.827, fax: 031.409.24.90,
E-mail: office@bfj.ro.
S.C TR Administrare Imobile
S.R.L.,cu sediul in Alexandria, cod
fiscal RO15691834, organizeaza
licitatie publica pentru vanzarea
unui teren si constructii in suprafata de 3751mp, situat in strada
Vedea, nr. 31. Licitatia va avea loc
in data de 26.09.2016 orele 10ºº la
sediul societatii din Alexandria, str.
Libertatii, nr.251, bloc 328, parter.
Documentatia de licitatie poate fi
studiata si achizitionata,la sediul
societii din municipiului Alexandria, tel. 0247310073
l Primăria municipiului Alexandria,
cu sediul în str. Dunării nr.139, cod
fiscal 4652660, organizează licitaţie
publică pentru vânzarea unui teren în
suprafaţa de 6,00 mp., aparţinând
domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat în
strada Libertatii, zona bloc 1612, lot 1.
Licitaţia va avea loc în data de
20.09.2016 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str.
Dunării, nr. 139. Documentaţia de
licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei
municipiului Alexandria, Serviciul
Va l o r i f i c a r e P a t r i m o n i u , t e l .
0247317732, int.132, fax.
0247317728.” Informaţii suplimentare
se pot obţine la Serviciul Valorificare
Patrimoniu din cadrul Primăriei
municipiului Alexandria , telefon
0247317732, int.132.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti.
Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii. Compartimentul
Procedura Insolvenţă şi Lichidări. Nr. 957/25.08.2016. Invitaţie
de participare. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii, constituită la nivelul
Regiunii Ploieşti, invită practicienii în insolvenţă înscrişi pe Lista
practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală pentru zona a II-a, să depună până cel târziu
la data de 12.09.2016 ora 12,00, oferta în vederea desemnării
unui practician în insolvenţă în dosarul de insolvenţă nr.
235/1259/2016 privind pe S.C. Transbit S.R.L., cu sediul în Piteşti,
str. Fraţii Goleşti, bl. 48, ap. 1, jud. Argeş, CUI 1252413, aflat pe
rolul Tribunalul Specializat Argeş, întocmită conform prevederilor art. 16 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 privind procedurile de agreare şi
selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în
reorganizare anunta vanzarea prin
licitatie publica a bunurilor imobile,
reprezentand: -Teren acces CF 40023,
cad: 5531 top 1146/4 Reșița, suprafata
de 1.440 mp - pret 17.777 lei; -Teren
acces CF 33684, cad: 3288 top
1173/1174/22 Reșița, suprafata de 583
mp - pret 7.197 lei, -Teren acces CF
33685, cad: 3289 top 1173/1174/23
Reșița, suprafata de 1.430 mp - pret
17.653 lei, -Teren arabil CF 36089, cad:
3267 top 1173/1174/1 Reșița, suprafata
de 4.477 mp - pret 110.537 lei, -Teren
arabil CF 40066, cad: 3268 top
1173/1174/2 Reșița, suprafata de 1.578
mp - pret 38.961 lei; -Teren arabil CF
40021, cad: 3276 top 1173/1174/10
Reșița, suprafata de 600 mp - pret
14.814 lei; situate în Reșița zona Calea
Caransebeșului, Jud. Caraș Severin;
- Te r e n C F 3 6 0 9 1 Țe r o v a , t o p
809/2/a/57/2, suprafata de 71 mp - pret
1.305 lei; -Teren CF 36092 Țerova, top
809/2/a/57/3, suprafata de 2.732 mp pret 50.218 lei; situate în Reșița în
apropiere de Calea Caransebeșului,
jud. Caraș-Sverin; -Teren fâneață CF
39948, top 809/2/a/60/1, Resita, suprafata de 5.754 mp - pret 111.773 lei;bsituat în Reșița zona Calea
Caransebeșului, jud. Caraș-Severin; Garsonieră CF 30491, C1-U10 Reșița,
Top 600/3/b/1/P/IV, suprafata de 35,08
mp - pret 60.781 lei; situată în Văliug,
bl. 2 garsoniere Semenic, parter, ap. 4,
jud. Caraș-Severin; - Casă și Teren
aferent CF 32343 top 295, suprafata de
2.877 mp - pret 85.780 lei. situate în
Fârliug nr. 232, jud. Caraș-Severin
PRETUL DE PORNIRE AL LICITATIEI ESTE DE 100 % DIN PRETUL
DE EVALUARE. Caietele de sarcini se
pot achizitiona de la sediul ales al
administratorului judiciar din Resita,
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2,
ap. 21, Jud. Caras - Severin, telefon
0355/429.116, pretul caietelor de sarcini
fiind de 500 lei. Licitatia va avea loc in
data de 02.09.2016, orele 12.30, la
sediul ales al administratorului judiciar
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918,
nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caras - Severin.
l Anunț privind organizarea licitației
pentru vânzarea de masă lemnoasă pe
picior proprietate a Comunei Borca. 1.
Organizatorul licitației: PRIMĂRIA
COMUNEI BORCA, cu sediul în sat
Borca, comuna Borca, jud. Neamț,
CUI: 2614139, telefon/fax: 0233 268
001, e-mail: primariaborca@yahoo.
com, site: www.primariaborca.ro; 2.
Data și ora desfășurării licitației: 14
septembrie 2016, ora 10.00. 3. Locul
desfășurării licitației: sediu Primăriei
Borca, județul Neamț, sala de ședințe a
Consiliului Local. 4. Tipul licitației :
licitație publică cu strigare cu preselecție. Licitația este organizată și se va
desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 924/2015. 5. Data și ora
organizării preselecției: 06 septembrie
2016, ora 10.00. Data și ora -limită
până la care poate fi depusă documnetația pentru preselecție și înscriere la
licitație: 05 septembrie 2016, ora 15.00.
Lista ( partizilor/loturilor/pieselor)care
se licitează, prețul de pornire a licitației
și pasul de licitație pentru fiecare (
partidă/lot/piesă) sunt afișate la sediul
organizatorului, pe site-ul www.prima-

riaborca.ro, pe site-ul www.ocoalederegim.ro. 6. Volumul total de masă
lemnoasă din specia rășinoase care se
licitează conform actelor de punere în
valoare este format din: - APV nr. 3131
- islaz Pietroasa, volum brut = 51mc,
volum fara coaja = 44 mc, numar de
arbori = 206, din care pe natură de
produse (principale =43 mc și secundare=8 mc), și respectiv pe specii de
grupe( molid= 13mc, pin = 38mc) APV nr. 3137 - islaz Nigovanu , volum
brut = 162 mc, volum fara coaja = 149
mc, numar de arbori = 175, din care pe
natură de produse (principale=142 mc
și secundare=20 mc) , respectiv pe
specii de grupe ( molid =162 mc) . Masa
lemnoasă pe picior oferită spre vânzare
provine din fondul forestier proprietate
publică certificat. Masa lemnoasă pe
picior rămasă neadjudecată după
încheierea licitației se poate adjudeca
prin negociere, în aceeași zi, în condițiile prevăzute din prezentul regulament și de alte reglementări în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de
la sediul organizatorului licitației începând cu data de 29 august 2016, ora
8.00. 7. Prețul de pornire a licitației este
de:- pentru cantitatea licitată din APV
nr. 3131 de pe islazul Pietroasa , prețul
de ponire la licitație este de 85 lei/mc; pentru cantitatea licitată din APV nr.
3137 de pe islazul Nigovanu, prețul de
pornire la licitație este de 100 lei /mc. 8.
Costuri și condiții de plată: - cost caiet
de sarcini: 100 lei; - tariful de participare la licitație: 100 lei /participant; garanția de contractare: 10 % din
valoarea de pornire la licitație. Sumele
se vor achita la casieria organizatorului
licitației. Orice alte informații se pot
obține de la sediul Primăriei Comunei
Borca sau telefon 0233 268 005, e-mail:
primariaborca@yahoo.com
l Anunţ privind organizarea licitaţiei
intermediare pentru vânzarea de masă
lemnoasă pe picior şi de masă lemnoasă
fasonată aferentă anului de producţie
2016 provenită din fondul forestier
proprietate publică a statului. Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu
cu sediul în localitatea Sibiu, str. Calea
Dumbrăvii, nr. 140, tel. 0269242142,
fax:0269214970, e-mail: office@sibiu.
rosilva.ro. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 08.09.2016 începând cu ora
1300. Locul desfăşurării licitaţiei: Hotel
Dumbrava, Loc. Sibiu, Pădurea
Dumbrava, nr. 14. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor în
plic închis şi sigilat. 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 cu modificările şi completările ulterioare. Data şi ora organizării
preselecţiei: 01.09.2016 începând cu ora
800. Data şi ora-limită până la care
poate fi depusă documentaţia pentru
preselecţie şi înscrierea la licitaţie:
pentru preselecţie: data 31.08.2016 ora
1630. pentru licitaţie: data 08.09.2016
ora 1200. Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi
pasul de licitare pentru fiecare partidă
sunt afişate la sediul organizatorului şi
pe site-ul www.rosilva.ro, după caz.
Volumul total de masă lemnoasă pe
picior oferit la licitaţie 28315 m3, din
care: pe natură de produse: - produse
principale: 22646 (m3); - produse

ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa. Invitaţie
de participare. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa, invită
practicienii în insolvenţă înscrise pe Lista practicienilor în
insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
pentru regiunea Ploieşti să depună, până cel târziu la data de
01.09.2016, ora 16.30, oferte în vederea desemnării unui
practician în insolvenţă în dosarul de insolvenţă privind pe
debitoarea: - S.C. Leofer S.R.L (dosar nr. 1071/98/2016), cu
sediul în Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, aflat pe rolul Tribunalului
Ialomiţa, întocmită conform prevederilor art. 16 din Ordinul
Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
1451/2015 privind procedurile de agreare şi selecţie a
practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală.

secundare: 690 (m3); - produse de
igienă: 354 (m3); - produse accidentale:
4625 (m3); şi, respectiv, pe specii şi
grupe de specii: - răşinoase: 6576
(m3); - fag: 11641 (m3); - stejari: 4316
(m3); - diverse tari: 5415 (m3); diverse moi: 367 (m3). Volumul total de
masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 1484 mc, din care pe sortimente:
lemn pentru furnire estetici: 0 mc; lemn
pentru furnire tehnice: 0 mc; lemn
pentru cherestea 552 mc; lemn rotund
si despicat pentru industria celulozei si
hârtiei: 847 mc; lemn pentru mina : 0
mc; lemn pentru PAL si PFL:0; lemn
rotund de foioase si răşinoase pentru
construcţii: 9 mc; lemn de foc: 58 mc;
grinzi din lemn: 3 mc; cherestea de
răşinoase: 15 mc şi respectiv pe specii
şi grupe de specii: răşinoase: 1140 mc;
fag: 23 mc; stejar, gorun: 24 mc; cer;
gârniţa : 0 mc; salcâm: 2 mc; cireş: 0
mc; paltin: 0 mc; frasin: 0 mc; tei: 0
mc; plop: 0 mc; diverse tari: 288 mc;
diverse moi: 7 mc. Masa lemnoasă pe
picior/ materialele lemnoase fasonate
oferite spre vânzare provine din fondul
forestier proprietate publică a statului
certificat FSC® (FSC – C109255).
Masa lemnoasă pe picior şi masa
lemnoasă fasonată 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:
22.07.2016. Alte informaţii privind
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
Documentele de preselecţie, prevăzute
de art. 21, alin. 3) din H.G. 924/2015, se
depun la registratura D.S. Sibiu. La
licitaţie pot participa operatorii economici admişi de Comisia de preselecţie.
Operatorul economic participant la
licitaţie trebuie să achite separat, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în
contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până
la începerea licitaţiei sau în numerar la
casieria D.S. Sibiu (în limita sumei de
5000 lei): tariful de participare la licitaţie în valoare de 180,00 lei; o garanţia
de contractare în cuantum de 5% din
valoarea de pornire la licitaţie pentru
volumul de masă lemnoasă pe picior/
material lemnos fasonat pe care intenţionează să îl cumpere. Documentele
privind constituirea garanţiei de
contractare precum şi a achitării tarifului de participare la licitaţie se vor
depune la secretariatul comisiei de licitaţie anterior începerii şedinţei de licitaţie. Neîndeplinirea condiţiilor
amintite mai sus determină interzicerea
participării la licitaţie a operatorului
economic. Neîncheierea contractului de
vânzare-cumpărare a masei lemnoase
adjudecate în termenul maxim de 10
zile lucrătoare din culpa exclusivă a
operatorului economic/grupului de
operatori economici adjudecatar, atrage
anularea adjudecării pentru masa
lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente. Rezilierea
contractului de vânzare-cumpărare a
masei lemnoase adjudecate din culpa
exclusivă a operatorului economic/
grupului de operatori economici adjudecatar atrage pierderea garanţiei de
contractare aferente, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere
pentru partida al cărei contract de
vânzare-cumpărare a făcut obiectul
rezilierii. Grupajele de partizi sunt
detaliate în Caietul de sarcini aferent
licitaţiei precum şi în lista partizilor
oferite la licitaţie. Pentru informaţii şi
date suplimentare vă puteţi adresa
organizatorului licitaţiei: persoană de
contact: Alin Anghel, număr de telefon:
0269232981, fax: 0269241804.

PIERDERI
l Pierdut certificat ADR si certificat
pregatire profesionala pe numele Iancu
Danut. Il declara nul.
l Pierdut certificate constatatoare
pentru activ. declarate la punctele de
lucru 539993/12.07.2012,
685572/03.10.2011 pentru societatea
CLINIC ART SRL, CUI 15498494,
J40/1011/2016, le declar nule.
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l Pierdut Contract construire
nr.971/6/20.12.1982 si Proces-verbal
predare-primire din 26.05.1983, Baltatescu Alexandru. Le declar nule.
l Pierdut Adeverinta achitare integ r a l a , p e n u m e l e Ti n t a r e a n u
Constantin. O declar nula.
l Pierdut Contract vanzare-cumparare cu plata in rate, pe numele Tintareanu Constantin. Il declar nul.
l Pierdut chitanta achitare casa, pe
numele Dumitru Alexandru si Sofica. O
declar nula.
l Pierdut adeverinta achitare integrala
apartament cu chitanta din 12.11.1996,
pe numele Hatea Augustin si Hatea
Neacsa. O declar nula.
l Pierdut Contract plata in rate locuinta nr.3618/4926/3525/31.01.1992, pe
numele Grant Eleonora. Il declar nul.
l Pierdut Adeverinta plata integrala
locuinta, pe numele Patachia Florian. Il
declar nul.
l Pierdut Asigurare Asirom seria
RO/01/TO/XZ, nr.005503711 aparţinând Moraru Bogdan. Se declară nulă.
l Pierdut cartelă tahograf nr. 000 000
000 5LY9000 și atestat profesional
transport persoane și marfă nr.
0160995000 eliberate în anul 2012 de
A.R.R. Tulcea pe numele: Pavlov
Andrei. Se declară nule.
l Pierdut certificat inregistrare firma
si certificat constatator F19/265/2013
avand CUI 31571627. Certificat de
inregistrare B2721688 din data de
25.04.2013 si certificat constatator
8754 din data de 24.04.2013. Se
declara nule.
l Declar pierdut (nul) Certificat înregistrare fiscală pentru Gheorghe
Adrian Mihai P.F.A. cu F40/3790/2012,
C.U.I. 30708670, sediul Prel. Ghencea
nr.8, bl. A2, et.4, ap. 74, scara C, Sector
6, Bucureşti, eliberat de Registrul
Comerţului Bucureşti la data de 26
sept. 2012.
l S.C. Intreprinderea de Studii şi
Cercetări Energetice S.A.
J40/12056/2005, C.U.I. 17764193 cu
sediul în Bucureşti, Sector 2, str. Sf.
Niceta nr.8, subsol, parter, et. 1, 2 şi
mansardă, prin administrator Ene
Radu- Andrei, declarăm pierdut Certificat constatator emis în temeiul art.
171, alin.(1), lit. c) din Legea nr.
359/2004, nr. 47903 din 10.02.2014
(pentru sediul social). Se declară nul.
Ministerul 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.

