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OFERTE SERVICIU
l Firma Business Work and 
Coaching, din Germania, anga-
jează şoferi  profesionişti . 
CV-urile se pot depune la adresa 
de email: simona.b_w_c@yahoo.
com. Tel: 0049.1722.139.258.

l Angajam promoteri pentru 
strangerea de semnaturi si distri-
buire de flayere in Bucuresti. 
Alex -0756.195.919 

l C.S. Olimpia organizeaza 
concurs in data de 18.10.2016 
pentru ocuparea a doua posturi 
vacante de economist IA. Detalii 
la tel: 021.250.51.55

l Fată pentru contabilitate 
primară cu experienţă, Dragonul 
Roşu. Tel. 0767.600.088

l Primăria Comunei Cristian, 
strada I, nr.1, jud.Sibiu, telefon: 
0269.579.101, e-mail: prim.cris-
tian@yahoo.com, organizează 
concurs pentru ocuparea unei 
funcţii contractuale de execuţie 
vacante: 1.Denumirea postului 
vacant: -inspector achiziţii 
publice (1 post) -conform HG 
286/2011. 2. Condiţiile generale şi 
specifice pentru ocuparea postu-
rilor: 2.1.Studii superioare cu 
diplomă de licenţă; 2.2. Cunoş-
tinţe de operare calculator Word 
şi Excel -bine; 2.3.Vechimea în 
domeniu nu este obligatorie. 3. 
Probele stabilite pentru concurs: 
3.1.selecţia dosarelor de înscriere 
-14 octombrie 2016, ora 10.00; 
3.2. proba scrisă -21 octombrie 
2016, ora 10.00; 3.3.interviul -25 
octombrie 2016, ora 10.00. 4.
Condiţiile de desfăşurare a 
concursului: Dosarele se depun 
până la data de 13 octombrie 
2016, ora 14.00. După această 
dată se va proceda la selecţia 
dosarelor de concurs. Rezultatul 
selectării dosarelor de înscriere se 
afişează de către secretarul comi-
siei de concurs cu menţiunea 
admis sau respins, însoţită de 
motivul respingerii dosarului, la 
sediul autorităţii locale. Condi-
ţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul 
primăriei şi pe site-ul primăriei. 
Relaţiile suplimentare se pot 
obţine de la secretarul primăriei, 
d-na Topircean Meluzina, nr.
telefon: 0269.579.101, int.106 şi 
0755.021.874, între orele 9.00-
14.00. 

l Primăria municipiului 
Râmnicu Sărat organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor  funcţii 
publice de execuţie vacante: - 
consilier clasa I, grad profesional 
debutant in cadrul Comparti-
mentului Relaţii cu Publicul si 
Registratura – Biroul Comuni-
care si Administrare Patrimoniu  
- Aparatul de specialitate al 
Pr imaru lu i  munic ip iu lu i 
Râmnicu Sărat; - referent, clasa 
III, grad profesional debutant in 
cadrul Compartimentului Relaţii 
cu Publicul si Registratura – 
Biroul Comunicare si Adminis-
trare Patrimoniu  - Aparatul de 
specialitate al Primarului munici-
piului Râmnicu Sărat; Concursul 
va avea loc la sediul Primariei 
municipiului Râmnicu Sărat în 
data de 02.11.2016, ora 10,00 – 

proba scrisă. Condiţiile de parti-
cipare, la concursul menţionat 
mai sus, sunt cele prevăzute în  
art.54 si 57 alin.(1),(2),(3),(4)  din 
Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici 
republicată, actualizată. Aceste 
condiţii de participare la concurs 
se vor afişa la sediul Primăriei 
municipiului Râmnicu Sărat, 
precum şi pe site-ul Primăriei 
municipiului Râmnicu Sărat 
www.primariermsarat.ro. Dosa-
rele de înscriere la concurs  se pot 
depune în termen de 20 de zile de 
la data publicării anunţului, la 
sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat. Dosarele de 
înscriere trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute in art.49 din H.G. 
nr.611/2008, actualizată. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat şi la numarul de 
telefon 0238561946.

l Anunţ privind concurs pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante. Primăria 
comunei Bujoreni organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante, de consilier 
clasa I, grad profesional asistent, 
în cadrul compartimentului audit 
public intern. Probele stabilite 
pentru concurs; proba scrisă şi 
interviu. Condiţiile de desfăşu-
rare a concursului: termenul de 
depunere al dosarelor, în termen 
de 20 de zile de la data publicării 
anunţului, la sediul Primăriei, 
birou secretar; Data şi ora 
concurs: 2 noiembrie 2016, ora 
10.00 proba scrisă şi 4 noiembrie 
2016, ora 1,00 interviu; locul 
organizării probei scrise: sediu 
Primăria Bujoreni. Relaţii la 
sediul  Primăriei  comunei 
Bujreni, judeţul Teleorman sau la 
telefon 0247/443169.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” 
din Arad, cu sediul în Arad, 
B-dul.Revoluţiei, nr.77, judeţul 
Arad, organizează concurs în 
vederea ocupării următorului 
post contractual vacant: 1 (un) 
post de paznic,  cod COR 962907, 
pe perioadă nedeterminată, în 
cadrul Serviciului social adminis-
trativ. Condiţii specifice: -Studii 
generale; -Vechime în speciali-
tatea postului: minim 2 ani; 
-Atestat de profil. Data-limită de 
depunere a dosarelor de concurs: 
13.10.2016, ora 16.00. Data susţi-
nerii probei scrise: 20.10.2016, 
ora 10.00, la Sediul Universităţii 
„Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul.
Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce 
cuprinde conţinutul dosarului de 
concurs, condiţiile generale şi 
specifice, calendarul de desfăşu-
rare a concursurilor, bibliografia 
şi, după caz, tematica, se publică 
pe portalele: www.posuri.gov.ro şi 
pe www.uav.ro. Informaţii supli-
mentare referitoare la concursu-
rile de mai sus pot fi solicitate de 
la Serviciul Resurse Umane 
-Salarizare al  universităţii, 
telefon: 0257.280.702, interior: 
4128.

l Direcţia Regională de Statis-
tică a Municipiului Bucureşti 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unui post 
vacant de Expert IA, funcţie 

contractuală, pentru perioada 
01.11.2016- 31.10.2017. Condiţii 
de ocupare: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: ştiinţe sociale, 
ştiinţe inginereşti, matematică şi 
ştiinţele naturii; -cunoaşterea 
reglementărilor naţionale şi inter-
naţionale în domeniul statisticii 
agriculturii; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei: minim 6 ani. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
24.10.2016, ora 9.00 şi proba de 
interviu în data de 27.10.2016, 
ora 15.00, la sediul Direcţiei 
Regionale de Statistică a Munici-
piului Bucureşti, din B-dul Carol 
I, nr.12, sect.3, Bucureşti. Dosarul 
pentru înscriere la concurs se 
depune până în  data  de 
13.10.2016, ora 16.00, la sediul 
instituţiei. Relaţii suplimentare 
cu privire la bibliografie şi conţi-
nutul dosarului pentru concurs se 
obţin la tel.: (021)3132081.

l Primăria Comunei Dragomi-
reşti- Vale din Judeţul Ilfov, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unei funcții 
publice de execuție vacantă de 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant din cadrul 
Compartimentului asistență 
s o c i a l ă ,  r e s u r s e  u m a n e . 
Concursul cuprinde 2 probe, 
respectiv proba scrisă şi proba 
orală, care se vor susţine la sediul 
Primăriei Comunei Dragomi-
reşti- Vale din Str. Micşunelelor, 
nr.87, Comuna Dragomireşti- 
Vale, Judeţul Ilfov. Proba scrisă 
va avea loc în data de 31.10.2016, 
orele 10.00. Dosarele de înscriere 
se pot depune în termen de 20 
zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Dragomireşti- Vale din 
Str. Micşunelelor, nr.87, Comuna 
Dragomireşti- Vale, Judeţul Ilfov, 
respectiv până la data de 
19.10.2016, ora 16:00, ultima zi 
de selecţie a dosarelor fiind în 
data de 26.10.2016. Dosarele de 
concurs trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condi-
țiile de participare la concurs şi 
bibliografia vor fi afişate la sediul 
primăriei. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon 
021.436.71.32.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6 din str. Cernişoara  nr.  
38-40, sector 6, organizează 
concurs pentru posturi contrac-
tuale de execuţie, perioadă nede-
terminată în data de 24.10.2016 
ora 10.00 proba practică/ scrisă  
şi interviu pe 31.10.2016 ora10.00 
pentru următoarele posturi 
vacante: Centre Social Multi-
funcţionale: -1 post de medic- 
Condiţii de ocuparea postului: 
Studii superioare de specialitate; 
Vechimea– minim 3 ani; Autori-
zatie de liberă practică; -3 posturi 
de asistent medical- Condiţii de 
ocuparea postului: Studii superi-
oare/ postliceale de asistent 
medical absolvite cu diplomă; 
Vechimea- nu este cazul; Aviz de 

liberă practică; -1 post muncitor 
calificat (întreţinere)- Condiţii de 
ocuparea postului: Studii gene-
rale; Vechimea- nu este cazul; 
Certificat de calificare mecanic/ 
întreţinere spații centre; -5 
posturi de muncitor calificat 
( inf irmieră)-  Condiţ i i  de 
ocuparea postului: Studii gene-
rale; Vechimea- nu este cazul; 
Certificat de calificare infirmieră/ 
baby sitter/ îngrijitor copii.
Centrul de zi copii cu dizabilităţi 
,,Orşova’’: -1 post de Psiholog- 
Condiţii de ocuparea postului:  
Studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
psihologie; Vechimea- nu este 
cazul; Atestat de liberă practică; 
-1  post de referent- Condiţii de 
ocuparea postului: Studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat, liceu pedagogic; Vechimea- 
nu este cazul.  Centrul de zi  ,,Sf. 
Imp. Constantin şi Elena’’: -1 
post de asistent medical- Condiţii 
de ocuparea postului: Studii 
superioare/ postliceale de asistent 
medical absolvite cu diplomă; 
Vechimea- nu este cazul; Aviz de 
liberă practică; -1 post de 
muncitor calificat (infirmieră)- 
Condiţii de ocuparea postului: 
Studii generale; Vechimea- nu 
este cazul; Certificat de calificare 
infirmieră/ baby sitter/ îngrijitor 
copii. Complex Servicii de Recu-
perare: -1 post de psiholog- 
Condiţii de ocuparea postului: 
Studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
psihologie; Atestat de liberă prac-
tică; Vechimea- nu este cazul;  -1 
post de psihopedagog- Condiţii 
de ocuparea postului: Studii 
superioare absolvite cu diplomă 
de licenţă în domeniul psihope-
dagogiei; Atestat de liberă prac-
tică; Vechimea- nu este cazul; -1 
post de inspector de specialitate- 
Condiţii de ocuparea postului: 
Studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
psihologie; Vechimea– nu este 
cazul; Atestat de liberă practică; 
-1 post de kinetoterapeut- 
Condiţii de ocuparea postului: 
Studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
kinetoterapie; Vechimea– nu este 
cazul; Autorizaţie de liberă prac-
tică. Compartiment Recuperare 
la Domiciliu: -1 post de kinetote-
rapeut- Condiţii de ocuparea 
postului. Studii superioare absol-
vite cu diplomă de licenţă în 
d o m e n i u l  k i n e t o t e r a p i e ; 
Vechimea– nu este cazul; Autori-
zaţie de liberă practică. Complex 
Servicii Apartamente de tip 
familial: -2 posturi de Inspector 
de specialitate- Condiţii de 
ocuparea postului: Studii superi-
oare absolvite cu diplomă de 
licenţă; Vechimea- nu este cazul; 
Se lucrează în ture, copii cu diza-
bilități; Management de caz şi 
Monitorizare:  -1 post de 
Inspector de specialitate- 
Condiţii de ocuparea postului: 
Studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
ştiinţelor sociale; Cunoştinţe 
operare pe calculator; Vechimea- 
nu este cazul.  Dosarul de 
înscriere la concurs se depune în 
perioada 30.09- 13.10.2016 ora 
16,30 la sediul D.G.A.S.P.C. 
Sector 6, Bucureşti, Str. Cerni-
şoara, nr. 38-40 şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-

mente prevăzute  la art.6, sect. 2, 
conform H.G. nr.286/2011 *actu-
alizat.
Concursul se va desfăşura în  
Aleea Istru nr.4 -Bucureşti- 
Sector 6. Condiţiile de desfăşu-
rare a concursului sunt afisate la 
sediul institutiei şi pe pagina de 
internet www.asistentasociala6.
ro. Relaţii suplimentare la tel. 
021/745.72.37 int.133.

CITAȚII  
l Pârâta Saris Ioana este 
chemată la Judecătoria Craiova 
în data de 13.10.2016, Complet 
CMF1,  o ra  08 .30 ,  dosar 
nr.3347/215/2016, în proces cu 
Saris Cristian Dan, pentru 
divorţ.

l Se citeaza Bîc Alexa in calitate 
de pârât  în dosarul 283/246/2016 
al Judecătoriei Ineu, pentru 
05.10.2016,  avân ca obiect  majo-
rare pensie.

l Numitul Zaharia Dumitru, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Baba Novac, oraşul 
Ardud, nr.73, judeţul Satu Mare, 
este citat la Judecătoria Satu 
Mare pe data de miercuri, 
05.10.2016, ora 08.30, completul 
c14-C_ff, camera 111, în calitate 
d e  p â r â t ,  d o s a r u l  c i v.
nr.1072/296/2015, în procesul 
având ca obiect prestaţie tabulară 
cu reclamantul Merca Marinel.

DIVERSE  
l Societate comercială vinde 
linie de îmbuteliere apă minerală. 
Detalii la telefon:_0722.524.051.

l DNA Rita Weissman nascuta 
in Dorohoi in 1930 este mult 
rugata sa-l contacteze pe Benno 
Rosen la numarul de telefon 
0049210431224.

l În temeiul art. 99 alin. (3) din 
Legea 85/2014 comunicăm 
deschiderea procedurii generale 
de insolvenţă a debitorului SC 
Tranzitiv Internațional SRL, 
CIF: 17190562, J25/78/2005, 
dosar  nr.  3297 /101  anu l 
2016-Tribunalul Mehedinţi. 
Termen pentru depunerea cere-
rilor de creanţă la 14.11.2016; 
Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor la 
25.11.2016; Termen pentru depu-
nerea eventualelor contestații 
este de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insol-
venţă a tabelului preliminar şi 
pentru afişarea tabelului definitiv 
al creanţelor la 19.12.2016. 
Administrator judiciar, Consul-
tant Insolvenţă SPRL

NOTIFICĂRI  
l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L.în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului S.C. Antre-
priza Pilman S.R.L., conform 
Sentinței Civile nr. 269/JS din 
data de 08.09.2016, pronunţată 
de către Tribunalul Caraş - 
S e v e r i n  î n  d o s a r u l   n r. 
4321/115/2016, în temeiul art. 99 
alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, 
alin.(1) şi urm. din Legea nr. 
85/2014, coroborate cu art. 71 

alin. (2) sau, după caz, art. 73 
alin. (1) din acelaşi act normativ. 
Notifică: Deschiderea procedurii  
insolvenţei – procedura simplifi-
cată - împotriva debitoarei S.C. 
Antrepriza Pilman  S.R.L. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debi-
toarei este: 24.10.2016. Termenul 
limită de verificare a creanţelor, 
de admitere, afişare şi comuni-
care a Tabelului preliminar al 
creanţelor este: 04.11.2016. 
Termenul pentru întocmirea şi 
afişarea Tabelului definitiv al 
c r e a n ţ e l o r  a d m i s e  e s t e : 
02.12.2016. Prima şedinţă a 
Adunării Generale a Creditorilor 
debitoarei  va avea loc la data de: 
10.11.2016, orele 12.00 la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din  
Reşiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 1918, 
nr.7, et.2, ap.21, Jud. Caraş-Se-
verin, având ca ordine de zi: 
prezentarea situaţiei debitorului; 
desemnarea/confirmarea comite-
tului creditorilor; confirmarea 
lichidatorului judiciar; alte 
menţiuni. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L.în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului S.C. Cozia 
Construct S.R.L., conform 
Sentinței Civile nr. 292/JS din 
data de 15.09.2016, pronunţată 
de către Tribunalul Caraş - 
S e v e r i n  î n  d o s a r u l   n r. 
4755/115/2016, în temeiul art. 99 
alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, 
alin.(1) şi urm. din Legea nr. 
85/2014, coroborate cu art. 71 
alin. (2) sau, după caz, art. 73 
alin. (1) din acelaşi act normativ. 
Notifică: Deschiderea procedurii  
insolvenţei – procedura simplifi-
cată - împotriva debitoarei S.C. 
Cozia Construct S.R.L. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor asupra 
averii debitoarei este: 31.10.2016. 
Termenul limită de verificare a 
creanţelor, de admitere, afişare şi 
comunicare a Tabelului preli-
minar al  creanţelor  este : 
11.11.2016. Termenul pentru 
întocmirea şi afişarea Tabelului 
definitiv al creanţelor admise 
este: 07.12.2016. Prima şedinţă a 
Adunării Generale a Creditorilor 
debitoarei  va avea loc la data de: 
17.11.2016, orele 12.00 la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din  
Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, 
nr.7, et.2, ap.21, Jud. Caraş-Se-
verin, având ca ordine de zi: 
prezentarea situaţiei debitorului; 
desemnarea/confirmarea comite-
tului creditorilor; confirmarea 
lichidatorului judiciar; alte 
menţiuni. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L.în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului S.C. Stolo 
Expres 2009 S.R.L., conform 
Sentinței Civile nr. 270/JS din 
data de 08.09.2016, pronunţată 
de către Tribunalul Caraş - 
S e v e r i n  î n  d o s a r u l   n r. 
4636/115/2016, în temeiul art. 99 
alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, 
alin.(1) şi urm. din Legea nr. 
85/2014, coroborate cu art. 71 
alin. (2) sau, după caz, art. 73 
alin. (1) din acelaşi act normativ. 
Notifică: Deschiderea procedurii  
insolvenţei – procedura simplifi-
cată - împotriva debitoarei S.C. 
Stolo Expres 2009 S.R.L. 
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Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debi-
toarei este: 24.10.2016. Termenul 
limită de verificare a creanţelor, 
de admitere, afişare şi comuni-
care a Tabelului preliminar al 
creanţelor este: 04.11.2016. 
Termenul pentru întocmirea şi 
afişarea Tabelului definitiv al 
c r e a n ţ e l o r  a d m i s e  e s t e : 
02.12.2016. Prima şedinţă a 
Adunării Generale a Creditorilor 
debitoarei  va avea loc la data de: 
10.11.2016, orele 12.30 la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din  
Reşiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 1918, 
nr.7, et.2, ap.21, Jud. Caraş-Se-
verin, având ca ordine de zi: 
prezentarea situaţiei debitorului; 
desemnarea/confirmarea comite-
tului creditorilor; confirmarea 
lichidatorului judiciar; alte 
menţiuni. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: În conformitate 
cu prevederile Legii nr. 31/1990 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii 
nr. 297/2004, ale Regulamentului 
CNVM nr. 1/2006 privind 
emitenţii şi operaţiunile cu valori 
mobiliare, ale Regulamentului 
CNVM nr. 6/2009 privind exerci-
tarea unor anumite drepturi ale 
acţionarilor în cadrul adunărilor 
generale ale societăţilor, modi-
ficat şi completat prin Regula-
mentul CNVM nr. 7/2010, 
Regulamentul ASF nr.13/2014 şi 
ale Actului Constitutiv al S. 

ROMAERO S.A., Consiliul de 
Administraţie al S. ROMAERO 
S.A. -cod unic de înregistrare RO 
1576401, număr de ordine în 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/3940/1991 -convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară a 
A c ţ i o n a r i l o r  l a  d a t a  d e 
31.10.2016. ora 14, la sediul socie-
tăţii din Bucureşti, Bulevardul 
Ficusului nr.44, Sector 1, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de 
referinţă de 19.10.2016 cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
prelungirii cu 12 luni a valabili-
tăţii contractului de facilitate de 
c r e d i t  m u l t i p r o d u s  n r. 
41/28682/05.05.2006 (cu modifi-
cările şi completările ulterioare) 
încheiat cu Banca Comercială 
Română, cu menţinerea garanţi-
ilor deja constituite; 2. Aprobarea 
Bugetului de Venituri şi Cheltu-
ieli si a Planului de Investiţii 
pentru anul 2016; 3. Aprobarea 
ex-date de 21.11.2016 şi a datei 
de 22.11.2016 ca dată de înregis-
trare, respectiv  de identificare a 
acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţ ionari lor  din data de 
31.10/1.11.2016, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 238 din legea 
297/2004 privind piaţa de capital; 
4.  Împuternicirea directorului 
general al societăţii, pentru a 
îndeplini toate formalităţile nece-
sare în vederea înregistrării 
hotărârilor Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor la Regis-
trul Comerţului. Unul sau mai 

mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social au 
dreptul: de a introduce până la 
data de 14.10.2016 puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale 
ordinare a acţionarilor, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală 
ordinară a acţionarilor; de a 
prezenta până la data de 
14.10.2016 proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale 
ordinare. Fiecare acţionar are 
dreptul să adreseze întrebări 
privind punctele de pe ordinea de 
zi a adunării generale. Societatea 
comercială are obligaţia de a 
răspunde la întrebările adresate 
de acţionari, sub condiţia respec-
tării art. 13 (2) din Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009. Drepturile 
prevăzute anterior pot fi exerci-
tate numai în scris (transmise 
prin servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice). Documen-
tele şi informaţiile referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de 
zi precum şi proiectul de hotărâre 
supus dezbaterii şi aprobării 
AGOA sunt disponibile la sediul 
S.ROMAERO S.A., la Secretari-
atul AGA, începând cu data de 
29.09.2016, precum şi pe websi-
te-ul societăţii ROMAERO S.A.: 
www.romaero.com. Participarea 
la şedinţa adunării generale a 
acţionarilor se face conform 
legislaţiei specifice în vigoare şi 

Actului Constitutiv  al S. 
ROMAERO S.A., prin reprezen-
tare directă sau pe bază de împu-
ternicire specială. Formularele de 
împuternicire specială pentru 
reprezentare în AGOA şi buleti-
nele de vot prin corespondenţă se 
pot obţine: la Secretariatul AGA 
precum şi pe website-ul societăţii 
ROMAERO S.A.: www.romaero.
com, secţ iunea Legături– 
Romaero Info– Informaţii acţio-
nari, începând cu data de 
29.09.2016 şi vor fi depuse până 
la data de 28.10.2016. În situaţia 
în care la prima convocare nu se 
întrunesc condiţiile legale de 
reprezentare, A.G.O.A. se repro-
gramează pentru data de 
1.11.2016, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de 
zi. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021/599.41.04; 
fax 021/599.41.05. Preşedinte 
C.A. Remus Vulpescu.

LICITAȚII  
l Private Liquidation Group 
IPURL, numită lichidator în 
dosarul nr. 4950/111/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea S.C. Amiado Com 
S.R.L., CUI: RO28518810 scoate 
la vânzare prin licitație publi-
că(prețurile nu includ TVA): 
Nivela laser LAR 100, valoare: 
600,00 lei; Autoutilitară VW 
Transporter, valoare: 5.680,00 lei.  
Licitația va avea loc în 06.10.2016 
ora 12:00 la sediul lichidatorului 
din Oradea str. Avram Iancu nr.2 
ap.11. În caz de nereuşită licitația 
se reia în data de 13.10.2016, 
2 0 . 1 0 . 2 0 1 6 ,  2 7 . 1 0 . 2 0 1 6 , 
03.11.2016 în aceeaşi locație şi la 
aceeaşi oră. Licitantul trebuie să 
achiziționeze un caiet de sarcini 
privind bunurile mobile supuse 
prezentei licitații, contra sumei 
de 500 RON+TVA, ce va 
cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Licitantul va depune la 
sediul lichidatorului judiciar o 
CERERE DE PARTICIPARE 
LA LICITAȚIE, inclusă în 
caietul de sarcini, cu cel puțin 1 zi 
înainte de termenul licitației 
stabilit prin anunțul public. 
Informații tel:0359463661 fax: 
0359463662 e-mail: office@plgin-
solv.ro

l Continvest Insolventa SPRL 
organizeaza licitatie publica cu 
strigare in vederea vanzarii in 
conformitate cu prevederile Legii 
85/2006 a urmatoarelor active 
apartinand CET SA: 1.Sediu 
administrativ central – cladire 
birouri, situat in Braila, bdul. Al. 
I. Cuza, nr. 3 et VI, la pretul de 
880.600 lei. Se pot vinde si birouri 
separate cu cota indiviza din 
caile de acces si din spatiile 
comune. Prêt/birou incepand de 
la 43.915 lei. 2.Teren Sos. Viziru, 
km. 10, in suprafata totala de 
112.611,59 mp, cu active viabile ( 
Atelier reparatii, cladire protocol, 
drumuri si platforme, etc.), la 
pretul de 835.190 lei. 3.Activul 
Cazan de Apa Fierbinte, situat in 
Brăila, calea Călăraşilor nr. 321B, 
la pretul de 777.441 lei. 4.
Mijloace de transport : Autoutili-
tara 10215 FA 31 la pretul de 
7.210  lei; Autoutilitara Dacia 
1307 la pretul de 1.540 lei,  5.
Mijloace fixe si obiecte inventor 
compus din: Aparate de masura, 

electrice si electronice, la pretul 
de 5.900 lei; Birotica si calcula-
toare la pretul de 8.267 lei ; Mobi-
lier la pretul de 11.244 lei  ; 
Diverse bunuri la pretul de 460 
lei;  6.Stoc de magazie, la pretul 
de 155.209 lei;  Preturile nu 
contin TVA. Date organizare 
licitatie: 06.10.2016, 13.10.2016, 
20.10.2016, 27.10.2016, orele 
11.00. Alte informatii: Licitatia se 
organizeaza la sediul debitoarei 
din Braila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 
et VI. Caietele de sarcini se pot 
ridica de la sediul debitoarei, 
contra sumelor cuprinse intre 50 
lei si 2.500 lei. Garantia   de    
participare   la   licitatie  de  10% 
din valoarea de pornire trebuie 
achitata cu cel putin 2 zile ante-
rior datei licitatiei. Nr. tel. 
0241/542942, 0720/300.464.

l Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
în calitate de lichidator judiciar, 
scoate la vânzare: -Teren arabil 
-lot nr. 2, cu suprafața de 143,44 
mp, liber de construcții, cu nr. 
cadastral 24/1/2 -situat în 
comuna Corbeanca, sat Ostratu, 
zona Paradisul Verde, Str. Aleea 
Castanului nr. 4, Județ Ilfov. 
Prețul de pornire al licitației este 
de 3.328 euro, reprezentând 80% 
din valoarea stabilită prin 
Raportul de Evaluare. Prețul 
Caietului de sarcini este de 500 
lei, exclusiv TVA. Participarea la 
licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr. 
RO96BREL0002001091620100 
deschis la Libra Internet Bank, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației; -achizițio-
narea până la data şi ora stabilită 
pentru licitație a Caietului de 
sarcini, ce poate fi achitat cu OP 
î n  c o n t u l  n r . 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucur-
sala Dorobanți, pe seama lichida-
torului judiciar Dinu Urse şi 
Asociații SPRL sau în numerar la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 71, et. 
2, cam. 203, sector 1. Documenția 
de participare la licitație se va 
depune în original la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucureşti, 
Str. Buzeşti nr. 71, et. 5, sector 1, 
până la data şi ora stabilită 
pentru şedința de licitație. Prima 
şedință de licitație a fost fixată la 
data de 13.10.2016, ora 14.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe 
de licitație au fost fixate în data 
de 20.10.2016, 27.10.2016, 
0 3 . 1 1 . 2 0 1 6 ,  1 0 . 1 1 . 2 0 1 6 , 
1 7 . 1 1 . 2 0 1 6 ,  2 4 . 1 1 . 2 0 1 6 , 
0 1 . 1 2 . 2 0 1 6 ,  0 8 . 1 2 . 2 0 1 6 , 
15.12.2016, ora 14.00. Toate 
şedințele de licitație se vor desfă-
şura la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 
71, et. 5, sector 1. Pentru relații 
s u p l i m e n t a r e  s u n a ț i  l a 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. 

l Municipiul Ploiesti – S.P.F.L. 
Ploiesti - anunta: În temeiul art. 
250 alin. (2) din Legea 207/2015 
privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, se face cunoscut 
că în ziua de 18 luna octombrie, 
anul 2016, ora 11.00, în România, 
judeţul Prahova, municipiul 
Ploiesti, str. Independentei, nr. 16, 
se va vinde prin licitatie urma-

torul bun imobil, proprietate a 
debitorului SC Peco Stedesa SRL 
cu domiciliul fiscal/sediul în 
România, judeţul Prahova, 
municipiul Ploiesti, str. SIPOTE, 
n r.  1 ,  b l .  1 5 1 S ,  a p .  2 7   
CUI-11078382, format din: 
birouri si laborator avand SC de 
50 mp, cladire depozitare aditivi 
si camera imbuteliere avand SC 
de 75   mp, sopron PSI avand 
suprafata construita de 15 mp, 
cabina poarta avand suprafata 
construita de 6 mp, platforma 
betonata avand SC de 250  mp, 
platforma pompe avand SC de 
50  mp, imprejmuire platforma 
betonata avand cca 100 ml, situat 
in intravilanul mun. Ploiesti, str. 
Gageni, nr. 88, detinut in baza 
P.V. verbale de receptie nr. 
44/31.10.1994, 45/31.10.1994, 
46/31.10.1994, 47/31.10.1994 si 
declaratie pentru stabilirea impo-
zitului pe cladirii din data de 
02.05.1995, fara numarul cadas-
tral al bunului imobil, preţ de 
evaluare/de pornire al licitaţiei 
87501 lei exclusiv 20% TVA, 
diminuat cu 50% pentru a patra 
licitaţie conform art. 250, alin 
(11) din Legea 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, 43751 lei exclusiv TVA. 
Terenul intravilan aferent 
ansamblului de bunuri imobile 
nu face obiectul licitatiei acesta 
fiind proprietatea municipiului 
Ploiesti, aflat in administratia 
TCE Ploiesti, CUI-1355770.   
Bunurile imobile mai sus menţio-
nate sunt grevate de următoarele 
sarcini: sechestre executorii, 
inregistrate in Registul Digital de 
Transcriptiuni si Inscriptiuni 
Imobiliare privind bunurile 
imobile situate in localitatea 
Ploiesti, in favoarea Serviciul 
Public Finante Locale Ploiesti, 
conform proceselor verbale de 
sechestru asupra bunurilor 
imobile si ansamblu de bunuri nr. 
39787/18.04.2011, 39789/18.04.2011,  
39785/18.04.2011, 39791/18.04.2011, 
11676/31.01.2012, 11675/31.01.2012, 
11674/31.01.2012, 11673/31.01.2012, 
65307/18.06.2014. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înştiinţeze 
despre aceasta organul de execu-
tare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare.Toti cei interesati 
in cumparea bunurilor sunt invi-
tati sa se prezinte la data stabilita 
pentru vanzare si la locul fixat in 
acest scop, iar pana la acel 
termen sa depuna documentele 
de participare la licitatie preva-
zute in caietul de sarcini pana la 
data de 17.10.2016, ora 16.30 
inclusiv. Caietul de sarcini poate 
fi achizitionat de la Serviciul 
Urmarire Si Incasare Creante 
Bugetare al creditorului cu sediul 
in localitatea Ploiesti, str. Sos. 
Vestului, (fosta scoala de soferi), 
nr. 19, et. 2, cam. 1.  Pentru infor-
maţii suplimentare, vă puteţi 
adresa la sediul nostru sau la 
telefon numărul 0244/582919.

l  D o s a r  d e  e x e c u t a r e 
18187/16.02.2015. Anunţ privind 
vânzarea pentru bunuri mobile, 
Anul 2016 luna SEPTEMBRIE 
02. În temeiul art.250 alin.(2) din 
Legea nr.207/2015- privind Codul 
de procedură fiscală, se face 
cunoscut că în ziua de 10.10.2016 
ora 10.00, la sediul U.A.T. Oraş  

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal 
Municipal Urziceni. Nr. 119162/28.09.2016. Anunț privind valorificarea de bunuri sechestrate. În 
temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, Administrația Finanțelor 
Publice Urziceni organizează licitație publică la sediul acesteia din str. Revoluției nr. 11A, la datele și 
orele de mai jos pentru societățile și bunurile următoare: 1. I.I. Cazacu Valentina, Ion Roată - 10 
Octombrie 2016, ora 11.00: Tractor Case IH JX 95 2011 - preț pornire licitație 55700 lei fără TVA; 
Grapă cu discuri V & N 2011 - preț pornire licitație 39700 lei fără TVA. 2. I.I. Manolache Garofița, Ion 
Roată - 11 Octombrie 2016, ora 11.00: Tractor MC Cormick C90MAX 2010 - preț pornire licitație 51201 
lei fără TVA; Plug Vogel & Noot LM 950 2010 - preț pornire licitație 9600 lei fără TVA; Combină Laverda 
Rev 200 2010 - preț pornire licitație 144713 lei fără TVA. 3. S.C. Roata Vieții S.R.L., Urziceni - 12 
Octombrie 2016, ora 11.00: Mobilier și echipament bar, cuptoare, obiecte bucătărie, mobilier 
restaurant, case de marcat, mese billiard, uși metalice fixate în perete. Starea tehnică a bunurilor este 
degradată - preț pornire licitație 5459 lei fără TVA. 4. SC Zanfir Serv SRL, Urziceni - 13 Octombrie 
2016, ora 11.00: Accesorii pentru telefoane mobile (huse, carcase, baterii) - preț pornire licitație 1239 
lei fără TVA. 5. SC Peruaa - Servicii SRL, Coșereni - 14 Octombrie 2016, ora 11.00: Lamă zăpadă LSP 
2200 - preț pornire licitație 1600 lei fără TVA. 6. SC Silvex Minu SRL, Coșereni - 18 Octombrie 2016, 
ora 11.00: Echipament erbicidat EIP-600 - preț pornire licitație 2350 lei fără TVA; Echipament fertilizat 
MIC-50 - preț pornire licitație 1700 lei fără TVA; Semănătoare SUP 29 - preț pornire licitație 900 lei fără 
TVA; Semănătoare SPA 8 - preț pornire licitație 6300 lei fără TVA; Plug PP330 - preț pornire licitație 
400 lei fără TVA; Remorcă tractor 7.5 T - preț pornire licitație 2450 lei fără TVA; Cultivator CPP 5 - preț 
pornire licitație 750 lei fără TVA; Presă baloți Welger - preț pornire licitație 1500 lei fără TVA. 7 S.C. 
Carnicom  S.R.L., Coșereni - 19 Octombrie 2016, ora 11.00: Autoutilitară Mitsubishi L200, nr. 
identificare: MMCJNKB40BD030193 - preț pornire licitație 23283 lei fără TVA; Autoutilitară Ford 
Tranzit, nr. identificare: WFOLXXTTFL6Y12393 - preț pornire licitație 9042 lei fără TVA; Stoc marfă 
erbicide, fungicide, insecticide - preț pornire licitație 11584 lei fără TVA. 8. S.C. Carnicom S.R.L., 
Coșereni - 20 Octombrie 2016, ora 11.00: - Teren arabil extravilan în suprafață de 3900 mp, situat în 
loc. Coșereni, jud. Ialomița, tarlaua 268/1, parcela 3, nr. cadastral 460, CF 20346, preț pornire licitație 
28922 lei. Nu se aplică TVA. 9. I.I. Barbulescu Elena Gabriela, Sf. Gheorghe - 21 Octombrie 2016, ora 
11.00: Combină Claas Tucano 320, Germania 2011 - preț pornire licitație 187853 lei fără TVA; Heder 
5,4 metri, nr. 71506548, Ungaria - preț pornire licitație 18063 lei fără TVA; Dispozitiv de rapiță 5,4 
metri, Germania - preț pornire licitație 22579 lei fără TVA. Prețurile nu includ TVA. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte 
de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației la unitatea de trezorerie și contabilitate publică 
Slobozia, cont RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 29511925; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare 
eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare 
tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada 
emisă de creditorii fiscali ca nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită 
pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare 
sau luare la cunostintă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015, privind Codul 
de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015, privind Codul de 
Procedură Fiscală, când urmeazã sã se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0243.255110, 0243.255115, e-mail: 
admin.urilafsx01.il@mfinante.ro. Data afișării: 28.09.2016.
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Pucioasa din str. Fântânelor nr.7, 
judeţul Dâmboviţa, se va vinde 
prin licitaţie publică, prin prezen-
tare de oferte, bunul mobil aflat 
în proprietatea S.C. Stromig 
Com SRL, CUI- 17365397, cu 
sediul în Pucioasa, str. I.L. Cara-
giale nr.25, jud. Dâmboviţa,  
d o s a r  d e  e x e c u t a r e 
nr.18187/16.02.2015, şi anume: 
Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară: (se vor indica 
drepturile reale şi privilegiile care 
grevează bunurile, dacă este 
cazul) Autoturism  M1, marca 
Dacia 2005, -Nr. identificare: 
UU1LSDAAH34589675, -Capa-
citate cilindrică 1390 cmc, 
-Culoare GALBEN, -Nr. Înma-
triculare  DB-07-LVD, -Sursa de 
energie: benzină, Puterea moto-
rului- 55 KW. Preţul de evaluare 
sau de pornire al licitaţiei, 
exclusiv TVA* 3.796 LEI. 
*Regimul şi cotele de taxă pe 
valoare adaugată aplicabile 
pentru vânzarea bunurilor 
mobile sunt cele prevăzute de 
Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Invităm pe toţi 
cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului ce se vinde să 
înştiinţeze  despre aceasta 
organul de executare, înainte de 
data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesaţi în cumpărarea bunului 
sunt invitaţi să se prezinte, la 
data şi ora stabilită pentru 
vânzare şi să depună la registra-
tura U.A.T. Oraş Pucioasa, cu o 
zi  înainte de data fixată pentru 
licitaţie, respectiv până în data de 
07.10.2016, ora 12.00, următoa-
rele documente: * oferta de 
cumpărare însoţită de: -dovada 
plăţii taxei de participare repre-
zentând 10%  din preţul de 
pornire al licitaţiei, făcută la 
casieria U.A.T. Oraş Pucioasa, 
sau la Trezoreria oraşului 
P u c i o a s a  î n  c o n t u l  R O 
09TREZ24A51020103200130X  
(U.A.T. Oraş Pucioasa CIF 
4280302), sau dovada constituirii 
garanţiei sub forma scrisorii de 
garanţie bancară, la cursul de 
schimb din ziua depunerii ofertei 
de cumpărare; * împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; * pentru persoanele 
juridice de naţionalitate română, 
copie de pe Certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului;  * 
dovada emisă de organele fiscale 
că nu au obligaţii fiscale restante 
(certificat fiscal emis de organul 
fiscal de la domiciliul ofertan-
tului sau/şi de la U.A.T. Oraş 
Pucioasa); * pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatri-
culare tradus în lb. română; * 
pentru persoanele fizice române, 
copie după actul de identitate; * 
pentru persoanele fizice străine, 
copie după paşaport, urmând să 
se prezinte la data stabilită 
pentru vânzare la locul fixat în 
acest scop. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate intro-
duce contestaţie la instanţa jude-
cătorească competentă, în 
termen de 15 zile de la comuni-
care sau luare la cunoştinţă, în 
conformitate cu prevederile 
art.260-261 din Legea nr.207- 
privind Codul de procedură 
fiscală.  Potrivit  dispoziţiilor 
art.9 alin.(2) lit.d din Legea nr. 
207/2015,  când urmează să se ia 

măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabi-
lului.  Pentru informaţii supli-
mentare, vă puteţi adresa direct 
la sediul nostru sau la tel. 
0245/232.277 interior 222. Data 
afişării: 29.09.2016. Conduca-
torul organului fiscal local 
Primarul U.A.T. Oraşul Pucioasa 
-Ing. Ana Constantin Emilian; 
Şef Birou Venituri -Ec. Solomon 
Gabriela;  Inspector -Insp. 
Stanciu Ligia.

l  D o s a r  d e  e x e c u t a r e 
10814/16.10.2013. Anunţ privind 
vânzarea pentru bunuri mobile, 
Anul 2016 luna SEPTEMBRIE 
02. În temeiul art.250 alin.(2) din 
Legea nr.207/2015- privind Codul 
de procedură fiscală, se face 
cunoscut că în ziua de 10.10.2016 
ora 12.00, la sediul U.A.T. Oraş  
Pucioasa din str. Fântânelor nr.7, 
judeţul Dâmboviţa, se va vinde 
prin licitaţie publică, prin prezen-
tare de oferte, bunul mobil aflat 
în proprietatea S.C. Albu Trans 
SRL, CUI- 8621291, cu sediul în 
Pucioasa, str. I.H. Rădulescu 
nr.103, jud. Dâmboviţa, dosar de 
executare nr.10814/16.10.2013, şi 
anume: Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară: (se vor 
indica drepturile reale şi privile-
giile care grevează bunurile, dacă 
este cazul)  Autospecial izată 
Basculantă, marca MIRSA, -Nr. 
identificare: 60212, -Capacitate 
cilindrică 10344 cmc, -Culoare 
ALBASTRU ŞI PORTOCALIU, 
-Nr. înmatriculare DB-03-PUC, 
-Sursa de energie: MOTORINĂ,
Puterea motorului 158KW. 
Preţul de evaluare sau de pornire 
al licitaţiei, exclusiv TVA* 5.120 
LEI. *Regimul şi cotele de taxă 
pe valoare adaugată aplicabile 
pentru vânzarea bunurilor 
mobile sunt cele prevăzute de 
Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi comple-
tările ulterioare.
Invităm pe toţi cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului ce 
se vinde să înştiinţeze despre 
aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesaţi în cumpă-
rarea bunului sunt invitaţi să se 
prezinte, la data şi ora stabilită 
pentru vânzare şi să depună la 
regis tratura  U.A.T.  Oraş 
Pucioasa, cu o zi înainte de data 
fixată pentru licitaţie, respectiv 
până în data de 07.10.2016, ora 
12.00, următoarele documente: * 
oferta de cumpărare însoţită de: 
-dovada plăţii taxei de partici-
pare reprezentând 10%  din 
preţul de pornire al licitaţiei, 
făcută la casieria U.A.T. Oraş 
Pucioasa, sau la Trezoreria 
oraşului Pucioasa în contul RO 
09TREZ24A51020103200130X 
(U.A.T. Oraş Pucioasa CIF 
4280302), sau dovada constituirii 
garanţiei sub forma scrisorii de 
garanţie bancară, la cursul de 
schimb din ziua depunerii ofertei 
de cumpărare; * împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; * pentru persoanele 
juridice de naţionalitate română, 
copie de pe Certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului;  * 
dovada emisă de organele fiscale 
că nu au obligaţii fiscale restante 
(certificat fiscal emis de organul 
fiscal de la domiciliul ofertan-

tului sau/şi de la U.A.T. Oraş 
Pucioasa); * pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatri-
culare tradus în lb. română;* 
pentru persoanele fizice române, 
copie după actul de identitate; * 
pentru persoanele fizice străine, 
copie după paşaport, urmând să 
se prezinte la data stabilită 
pentru vânzare la locul fixat în 
acest scop. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate intro-
duce contestaţie la instanţa jude-
cătorească competentă, în 
termen de 15 zile de la comuni-
care sau luare la cunoştinţă, în 
conformitate cu prevederile 
art.260-261 din Legea nr. 207- 
privind Codul de procedură 
fiscală. Potrivit  dispoziţiilor art.9 
a l i n . ( 2 )  l i t . d  d i n  L e g e a 
nr.207/2015, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu 
este obligatorie audierea contri-
buabilului. Pentru informaţii 
suplimentare, vă puteţi adresa 
direct la sediul nostru sau la tel. 
0245/232.277 interior 222. Data 
afişării: 29.09.2016. Conduca-
torul organului fiscal local, 
Primarul U.A.T. Oraşul Pucioasa 
-Ing. Ana Constantin Emilian; 
Şef Birou Venituri -Ec. Solomon 
Gabriela;  Inspector -Insp. 
Stanciu Ligia.
       
l 1.Informatii generale privind 
concedentul: Comuna Bucov, Str.
Constantin Stere, nr.1, Bucov, 
judetul  Prahova,  te lefon 
0244/2750460, fax 344816380, 
e-mail: pBucov@yahoo.com. 2.
Informatii generale privind 
obiectul concesiunii, in special 
descrierea si identificarea bunului 
care urmeaza sa fie concesionat: 
Comuna Bucov, Str.Constantin 
Stere, nr.1, Bucov, judetul 
Prahova, telefon 0244/2750460, 
fax 344816380, e-mail: pBucov@
yahoo.com., cod postal 107110, 
cod fiscal 2843531 -Unitatea 
Administrativ Teritoriala a, orga-
nizeaza, in conditiile O.U.G. 
nr.54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publica si a 
H.G. nr.168/2007 pentru apro-
barea Normelor metodologice de 
aplicare a acesteia precum si in 
baza prevederilor art.91 si art.123 
din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, 
licitatie in vederea concesionarii 
pentru: suprafata din domeniul 
public al comunei Bucov, jud 
Prahova-anume teren 157.457mp 
din care suprafata luciu de apa 
-102.893mp situate in Tarla 92 
Parcele 3986/3, 3986/7, 3992, 
3995, 3996, 3997, 3999/1 si parte 
din constructia C1 respectiv 
suprafata de 93,02mp aflata in 
proprietatea comunei Bucov, 
c o n f o r m  C a r t e  f u n c i a r a 
nr.5969/09.09.2002. 3.Informatii 
privind documentatia de atri-
buire: pot participa la licitatie 
persoane fizice sau juridice, de 
drept privat, romane sau straine, 
care au ca obiect de activitate 
"Piscicultura" (cod CAEN 0502 ) 
si care fac dovada achitarii, prin 
chitanta sau ordin de plata a 
documentatiei de atribuire, a 
taxei de participare la licitatie si a 
garantiei de participare la lici-
tatie. Nu sunt admise la licitatie 
persoane fizice si juridice care au 
datorii sau litigii nesolutionate cu 
Comuna Bucov/Consilul Local 

Bucov cat si cele care se afla in 
procedura insolventei. 3.1.Moda-
litatea sau modalitatile prin care 
persoanele interesate pot intra in 
posesia unui exemplar al docu-
mentatiei de atribuire: persoanele 
interesate pot intra in posesia 
documentatiei de atribuire de la 
sediul Consiliului Local Bucov cu 
solicitare scrisa, transmisa cu cel 
putin 3 zile inainte. 3.2. Denu-
mirea si adresa serviciului/
compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obtine un exemplar din docu-
mentatia de atribuire: Registra-
tura Primariei Bucov. 3.3.Costul 
si conditiile de plata pentru obti-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nantei de urgenta a Guvernului 
nr. 54/2006: contravaloarea 
documentatiei de atribuire este 
de 10lei, iar taxa de participare 
100 lei. Garantia de participare 
la licitatie este in valoare de 
2.043lei si va fi platita in contul 
Unitatii Administrativ Teritoriale 
Primaria Bucov, cod fiscal 
2 8 4 3 5 3 1  n r . R O 
73TREZ53921180250XXXXX, 
deschis la Trezoreria Boldesti 
Scaieni.. 3.4.Data-limita pentru 
so l ic i tarea  c lar i f icar i lor : 
06.10.2016, ora 16.00. 4.I nfor-
matii privind ofertele: plicul 
exterior al ofertei va purta menti-
unea numelui, adresa si nr. de 
t e l e f o n  a l  o f e r t a n t u l u i . 
4.1.Data-limita de depunere a 
ofertelor: 12.10.2016, ora 10.00.
 
l Anunţ privind organizarea 
licitaţiei de vânzare de masă 
lemnoasă fasonată. Organiza-
torul licitaţiei: Direcţia Silvică 
Suceava, cu sediul in Suceava, 
B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 
0230/217685, fax 0230/521783, 
e-mail: office@suceava.rosilva.ro. 
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 
11 octombrie 2016 începând cu 
ora 930 pentru loturile din fondul 
forestier proprietate publică a 
statului administrat de ocoalele 
silvice: Broşteni, Crucea, Dorna 
Candrenilor, Vatra Dornei, Iaco-
beni, Breaza, Pojorîta, Vama, 
Moldoviţa, Frasin, Stulpicani, 
Gura  Humoru lu i ,  So lca , 
Marginea,  Putna,  Falcău 
Brodina, Mălini, Râşca, Fălti-
ceni, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adîn-
cata şi continuă cu loturile din 
fondul forestier proprietate 
privată a Asociaţiei Urmaşilor 
Grănicerilor Budac-Ragla admi-
nistrat de OS Vatra Dornei şi a 
UAT-urilor Vatra Dornei (admi-
nistrat de OS Vatra Dornei) şi  
Marginea  (administrat de OS 
Marginea). Locul desfăşurării 
licitaţiei: Sala de şedinţe din 
sediul Direcţiei Silvice Suceava, 
din Municipiul Suceava, Bd. 1 
Mai, nr.6, jud. Suceava. Tipul 
licitaţiei: licitaţie publică cu stri-
gare; Licitaţia este organizată şi 
se va desfăşura conform prevede-
rilor Regulamentului de valorifi-
care a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 617/2016. Data şi ora-li-
mită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie 
şi înscrierea la licitaţie: Dosarele 
conţinând documentele solicitate 
conform Regulamentulu i 
aprobat prin HG 617/2016, 
precum şi Caietului de sarcini cu 

privire la pregătirea şi desfăşu-
rarea licitaţiei, se vor depune sau 
se vor trimite prin posta cu 
confirmare de primire, la regis-
tratura organizatorului licitaţiei 
-Direcţia Silvică Suceava, cu 
sediul în Suceava, bd. 1 Mai, nr.6, 
până la data de 4 octombrie 2016 
ora 16.00. Data şi ora organizării 
preselecţiei: 5 octombrie 2016, 
ora 9.00. La preselecţie nu parti-
cipă operatorii economici. Lista 
loturilor care se licitează, preţul 
de pornire a licitaţiei şi pasul de 
licitare pentru fiecare lot sunt 
afişate la sediul organizatorului şi 
pe site-ul www.rosilva.ro şi www.
ocoalederegim.ro. Volumul total 
de masă lemnoasă fasonată oferit 
la licitaţie din fondul forestier 
proprietate publică a statului este 
32131,900mc, din care pe sorti-
mente: -lemn rotund pentru 
c h e r e s t e a  r ă ş i n o a s e : 
19586,360mc; -lemn rotund 
p e n t r u  c h e r e s t e a  f a g : 
4988,710mc; -lemn rotund 
pent ru  chere s t ea  s t e ja r : 
196,500mc; -lemn rotund pentru 
cherestea paltin: 278,460mc; 
-lemn rotund pentru cherestea 
frasin: 288,000mc; -lemn rotund 
pentru cherestea cireş: 11,000mc; 
-lemn rotund pentru cherestea 
salcâm: 13,800mc; -lemn rotund 
pentru cherestea diverse tari: 
299,890mc; -lemn rotund pentru 
c h e r e s t e a  d i v e r s e  m o i : 
175,340mc; -lemn rotund şi 
despicat pentru industria celu-
lozei şi hârtiei: 653,800mc; -lemn 
rotund de foioase şi răşinoase 
pentru construcţii:  5182,490mc; 
-lemn  foc:  457,550mc; şi 
respectiv pe specii şi grupe de 
specii: -răşinoase: 23269,950mc; 
-fag: 6424,760mc; -stejar, gorun: 
453,700mc; -cireş: 13,000mc; 
-salcâm: 25,400mc; -paltin: 
338,360mc; -frasin: 453,240 mc; 
-tei: 78,050mc; -plop: 126,860mc; 
-diverse specii tari908,980mc; 
-diverse specii moi: 39,600mc; 
Masa lemnoasă fasonată în 
volum de 32131,900mc oferită 
spre vânzare provine din fondul 
forestier proprietate publică a 
statului, certificat în sistemul 
Forest Stewardship Council® 
(FSC- C109255). Volumul total 
de masă lemnoasă fasonată oferit 
la licitaţie din fondul forestier 
proprietate privată a Asociaţiei 
Urmaşilor Grănicerilor Budac-
Ragla administrat de OS Vatra 
Dornei şi a UAT-urilor Vatra 
Dornei (administrat de OS Vatra 
Dornei) şi  Marginea  (adminis-
trat de OS Marginea) este 
1104,93mc,din care pe sorti-
mente: -lemn rotund pentru 
cherestea răşinoase: 853,860mc; 
-lemn rotund pentru cherestea 
fag: 149,000mc; -lemn rotund şi 
despicat pentru industria celu-
lozei şi hârtiei: 5,070mc; -lemn 
rotund de foioase şi răşinoase 
pentru construcţii:  94,000mc; 
-lemn foc: 3,000mc; şi respectiv 
pe specii şi grupe de specii: -răşi-
n o a s e :  9 5 5 , 9 3 0 m c ; 
-fag149,000mc; Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul 
organizatorului licitaţiei înce-
pând cu data de: 1 octombrie 
2016. Alte informaţii privind 
organizarea şi desfăşurarea lici-
taţiei: Neîncheierea contractului 
de vânzare-cumpărare a masei 
l emnoase  ad judecate ,  în 
termenul maxim de 10 zile lucră-

toare, stabilit prin caietul de 
sarcini, din culpa exclusivă a 
operatorului economic/grupului 
de operatori economici adjude-
catar, atrage anularea adjudecării 
pentru masa lemnoasă respectivă 
şi pierderea garanţiei de contrac-
tare aferente. Rezilierea contrac-
tului de vânzare-cumpărare a 
masei lemnoase, în alte condiţii 
decât forţa majoră/calamităţile 
naturale, atrage după sine pier-
derea garanţiei de contractare/
garanţiei de bună execuţie, 
precum şi a dreptului de partici-
pare la licitaţie/negociere, în 
condiţiile prezentului regula-
ment, pentru o perioadă de 6 luni 
de la data rezilierii. Garanţia de 
contractare nu se restituie opera-
torului economic, în următoarele 
situaţii: a) nu a fost încheiat 
contractul de vânzare-cumpărare 
a masei lemnoase, în condiţiile 
legii, din culpa operatorului 
economic; b) nu a constituit 
garanţia de bună execuţie, la 
data încheierii contractului; c) îşi 
retrage oferta în perioada de 
valabilitate a acesteia. Pentru 
informaţii şi date suplimentare 
vă puteţi adresa organizatorului 
licitaţiei: Direcţia Silvică Suceava 
-Biroul Producţie, telefon 
0230/216.785 interior 227/288.
                       
    PIERDERI  
l Pierdut Certificat de compe-
tenţă profesională Mîndru Mihai, 
Borca, Neamț, număr de telefon: 
0742.694.281.

l Chiriţă Dorinel pierdut atestat 
transport persoane şi marfă nr. 
0254317000 şi cartelă tahograf 
405WOOO. Le declar nule.

l Pierdut "Atestat coordonator 
marfă" seria ANMI 10409 
eliberat de ARR Hunedoara,_pe 
numele Becuş Bogdan-Alin. Îl 
declar nul.

l Pierdute Atestate profesionale 
Transport Marfa si Agabaritic 
emise  pe  numele  MOISE 
FLORIN. Le declar nule.

l Pierdut Contract construire 
nr.5312/1970 apart.62, Drumul 
Taberei 99, Bl.TD13, et.10, pe 
numele Georgescu Silviu si 
Elena. Il declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare 
rate catre AFI, aferenta contract 
v a n z a r e  c u m p a r a r e 
nr.254/22.01.2009, Str.Ion Tucu-
lescu nr.4, corp A, ap.2, sect.3, pe 
numele Costescu Gheorghe. O 
declar nula. 

l Pierdut Contract vanza-
re-cumparare nr.14189/6/1991 si 
Proces-verbal nr.28/10/1991, pe 
numele Corbescu Constantina. 
Le declar nule. 

l Fotu Tanase declar pierdute 
(nule) următoarele poliţe de 
asigurare Omniasig: B239070, 
F2161183, F2421265.

l S.C. Ulycar- Trans S.R.L. cu 
sediul în Bucureşti, str. Demni-
tăţii nr.41, Sector 1, C.U.I. RO 
22741862, declar nule factură 
nr.3117 foaia albă şi chitanţa 
foaia albă nr.1455, din data de 
24.09.2016.

ANUNȚURI


