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OFERTE SERVICIU
l FIRMĂ DE PAZĂ ANGA-
JEAZĂ AGENŢI DE SECURI-
TAT E  Ş I  I N T E R V E N Ţ I E 
PENTRU TRENURILE DE 
CĂLĂTORI, CU SAU FĂRĂ 
AT E S TAT.  R E L AŢ I I  L A 
TELEFON: 0785.285.972.

l Angajam 2 muncitori necalifi-
cati in agricultura. Varsta max 30 
ani .  Cerem disponibi l i tate 
week-end in sezon. 0758.485.424.

l SC Rosilo Montaj SRL anga-
jează inginer constructor cu experi-
enţă de minim 4 ani, carnet 
conducere cat. B, cunoştinţe 
minime de l imba chineză. 
Tel.0368.885.814.

l Şcoala Gimnazială Specială “Sf. 
Nicolae” cu sediul în: Bucureşti, str.
Sold.Enache Ion, nr.31, sector 4, 
organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant pe perioadă nedeterminată, 
de asistent medical, 1 normă. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: şcoală 
postliceală de specialitate, -vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 5 ani, -aviz 
pentru autorizarea exercitării profe-
siei. Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului: Proba scrisă:-în 
data de 05.05.2017, ora 10:00, la 
sediul Şcolii Gimnaziale Speciale 
“Sf.Nicolae”. Proba de interviu:-în 
data de 12.05.2017, ora 10:00, la 
sediul Şcolii Gimnaziale Speciale 
“Sf.Nicolae”. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
27.04.2017, la sediul Şcolii Gimna-
ziale Speciale “Sf.Nicolae”. Relaţii 
suplimentare: la sediul unităţii sau 
tel.021.334.47.08.

l Spitalul Clinic de Nefrologie 
“Dr.Carol Davila” Bucureşti 
scoate la concurs următoarele 
posturi vacante contractuale 
conform HG 286/2011: 2 posturi 
de asistent medical principal gene-
ralist cu studii postliceale şi 1 post 
de asistent medical principal de 
igienă cu studii postliceale; 1 post 
de asistent medical generalist cu 
studii postliceale; 2 posturi de infir-
mieră debutantă; 1 post de regis-
trator medical debutant; 1 post de 
muncitor calificat gr. II- bucătar. 
Dosarele de concurs se depun la 
Biroul RUNOS din cadrul Spita-
lului până la data de 24.04.2017, 
ora 14.00. Proba scrisă va avea loc 
în data de 03.05.2017, ora 9.00, iar 
proba interviu va avea loc în data 
de 05.05.2017, ora 9.00, la sediul 
spitalului din Calea Griviţei, nr.4, 
sect.1, Bucureşti. Mai multe infor-
mații pot fi obținute la avizierul 
spitalului şi pe site-ul www.
spcaroldavila.ro

l Penitenciarul Mioveni scoate la 
concurs din sursă externă un post 

vacant de ofițer (achiziții) -funcți-
onar public cu statut special în 
sistemul administrației peniten-
ciare (ofițer de penitenciare). La 
concurs pot participa persoanele 
care îndeplinesc condiţiile gene-
rale, precum şi condițiile specifice 
postului. Anunţul de concurs este 
afişat la avizierul de la sediul Peni-
tenciarului Mioveni, pe site-ul 
instituției (www.anp.gov.ro/web/
penitenciarul-mioveni) şi pe site-ul 
Administrației Naționale a Peni-
tenciarelor (www.anp.gov.ro, secți-
unea Carieră -Concursuri din 
sursă externă -Concursuri în curs 
de derulare). Informații suplimen-
tare se pot obține de la structura de 
resurse umane din cadrul Peniten-
c iaru lu i  Mioven i  - t e l e fon 
0248/260000, int.154.

l Pentru încadrarea ca funcţionar 
public cu statut special în sistemul 
administraţiei penitenciare (ofiţer 
de penitenciare), Penitenciarul 
Botoşani scoate la concurs 1 post 
vacant de agent tehnic (conducător 
auto). Termenul de depunere a 
dosarelor complete este de 02 mai 
2017, orele 15.00, la Penitenciarul 
Botoşani. Taxa de participare la 
concurs este de 85 lei. Relaţii supli-
mentare privind condiţiile de 
înscriere se pot obţine la sediul 
Penitenciarului Botosani. pe site-ul 
unităţii (http://anp.qov.ro/web/
penitenciarul-botosani/cariera) şi 
al Administraţiei Naţionale a Peni-
tenciarelor (www.anp.gov.ro, secţi-
unea Carieră- Concursuri din 
sursă externă- Concursuri în curs 
de derulare). Pentru informaţii 
suplimentare desemnăm ca 
persoană de contact pe domnul 
subcomisar de penitenciare Ionuţ 
ONOFREI, tel. 0231.515.937, 
e-mail: ionut.onofrei@anp.gov.ro.

l Penitenciarul Bistrița scoate la 
concurs pentru ocupare din sursă 
externă 1(unu) post vacant de 
agent administrativ (gospodar). 
lnformații suplimentare cu privire 
la condițiile generale şi specifice de 
participare la concurs, tematică, 
bibliografie şi probe de concurs, 
puteți obține la sediul unității din 
Bistrița, strada Tărpiului nr. 22, 
județul Bistrița-Năsăud, telefon 
0263.238.175, de pe site-ul unității
http://anp.gov.ro/web/penitencia-
rul-bistrita şi de pe site-ul Admi-
n i s t r a ț i e i  N a ț i o n a l e  a 
Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, 
secțiunea Carieră - Concursuri din 
sursă externă - Concursuri în curs 
de derulare).

l Anunţ având în vedere prevede-
rile art. 26 alin. (7) din Legea nr. 
284/2010 şi ale art. 7 din H.G. nr. 
286/2011 Centrul Cultural Jude-
țean Arad organizează concurs 
pentru ocuparea unui post de 
execuție vacant, în regim contrac-
tual, pe durată nedeterminată: un 
post de inspector de specialitate 
debutant la Serviciul Programe, 

proiecte culturale şi gestionarea 
fondurilor nerambursabile.  Condi-
ţiile specifice de ocupare a postului 
de inspector de specialitate debu-
tant sunt:  Studii de specialitate: 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul artelor plastice, decora-
tive şi design; Cunoştinţe de  limba 
engleză/franceză – minim nivel 
mediu; Cunoştinţe operare PC – 
nivel mediu; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor  – 0 ani; 
Posesor permis de conducere cate-
goria B. Concursul se organizează 
la sediul Centrului Cultural Jude-
ţean Arad, în data de 04.05.2017, 
ora 10:00, proba scrisă, iar în data 
de 09.05.2017, ora 10:00, proba de 
interviu.  Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune până în data 
de 24.04.2017, ora 14:00, la Centrul 
Cultural Județean Arad, camera 
01. Persoană de contact – Cornelia 
Julean, tel. 0357/405386.

l Baza de Aprovizionare Gospo-
dărire şi Reparații cu sediul str. 
Sabarului nr.1, comuna Jilava, 
județul Ilfov,  scoate la concurs 5 
posturi vacante de agent tehnic 
conducător auto, 1 post agent 
administrativ magaziner, 1 post 
agent administrativ achiziții, 1 post 
agent tehnic instalator; Termenul 
de înscriere este de 15 zile lucră-
toare de la data publicării anun-
ţului, respectiv 28 aprilie 2017, 
orele 15.00, inclusiv, perioadă în 
care candidaţii depun dosarele de 
candidat complete la structura de 
resurse umane din cadrul unităţii. 
Taxa de participare la concurs este 
de 85 RON. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la structura de 
resurse umane a Bazei de Aprovi-
zionare Gospodărire şi Reparații şi 
pe site-ul Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, 
secţiunea Carieră – Concursuri din 
sursă externă) şi http://anp.gov.ro/
web/baza-aprovizionare-gospodari-
re-reparatii/cariera.

l Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer 
Literat”, cu sediul în localitatea 
Făgăraş, str.Mihai Viteazul, nr.1, 
judeţul Braşov, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -îngrijitor, 
1  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 3 mai 2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 8 mai 
2017, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: îngrijitor: -studii medii/
gimnaziale; -vechime: 6 luni; 
-condiţii specifice: disponibilitate 
față de solicitările publicului vizi-
tator; disponibilitate de a desfăşura 
ocazional program prelungit. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Muzeului 

Ţării Făgăraşului 
„Valer  Literat”, 
s t r a d a  M i h a i 
Vi t e a z u l ,  n r. 1 , 
respectiv în data de 
24 aprilie 2017, ora 
14.00. Relaţii supli-
mentare la sediul 
M u z e u l u i  Ţă r i i 
Făgăraşului „Valer 
Literat” ,  s trada 
Mihai Viteazul, nr.1, 
persoană de contact: 
Kovacs Marioara  
-Departament 
Administrativ, 
telefon: 

0768.186.571, e-mail: muzeufa-
garas@yahoo.com

l Teatrul „George Ciprian” 
Buzău, cu sediul în localitatea 
Buzău, bd.Nicolae Bălcescu, nr.50, 
judeţul Buzău, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: -Operator 
lumini, treapta profesională I, 1 
post, conform HG 286/23.03.2011; 
-Muncitor în activităţi specifice 
instituţiilor de spectacole, treapta 
profesională I, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011; -Consilier juridic, 
grad profesional I, 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 03.05.2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
09.05.2017, ora 11.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Pentru postul de 
operator lumini, treapta profesio-
nală I: -studii medii; -calificare 
electrician; -vechime minim 1 an; 
-cunoştinţe operare calculator; 
-cunoştinţe minime de limbă 
străină de circulaţie internaţională; 
-disponibilitate la lucru în echipă; 
-disponibilitate la program flexibil 
şi prelungit, activităţi desfăşurate 
în weekend şi la efectuarea de 
deplasări în ţară şi/sau în străină-
tate; -cunoştinţele de operare 
calculator şi limbă străină dovedite 
cu acte justificative. Pentru postul 
de muncitor în activităţi specifice 
instituţiilor de spectacole, treapta 
profesională I: -studii medii; 
-vechime minim 1 an; -disponibili-
tate la lucru în echipă; -disponibili-
tate la program flexibil şi prelungit, 
activităţi desfăşurate în weekend şi 
la efectuarea de deplasări în ţară 
şi/sau în străinătate. Pentru postul 
de consilier juridic, grad profesi-
onal I: -studii superioare absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul drept/juridic; 
-vechime în specialitatea studiilor 
minim 3 ani; -cunoştinţe operare 
calculator; -cunoştinţe minime de 
limbă străină de circulaţie interna-
ţională; -disponibilitate pentru 
program flexibil şi activităţi desfă-
şurate în weekend; -cunoştinţe de 
operare calculator şi limbă străină 
dovedite cu acte justificative. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Teatrului 
„George Ciprian” Buzău. Relaţii 
suplimentare la sediul Teatrului 
„George Ciprian” Buzău, persoană 
de contact: Grigore Monica, 
t e l e f o n :  0 2 3 8 . 7 2 0 . 8 5 3 , 
0757.571.778, fax: 0238.720.853, 
e-mail: teatrulgeorgeciprian@
yahoo.fr.

l Direcţia Judeţeană pentru Sport 
şi Tineret Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, b-dul Eroilor, nr.40, 
organizează concurs pentru 
ocuparea pe durată nedeterminată 

a următoarelor posturi contrac-
tuale vacante din cadrul Unităţii 
de Administrare a Bazelor Spor-
tive Cluj: 1.Muncitor calificat I 
-instalator de întreţinere -1 post, 
conf.HG 286/2011. Condiţii gene-
rale şi specifice necesare ocupării 
postului: -acte studii care atestă 
calificarea în specialitatea de insta-
lator instalaţii sanitare şi termice; 
-vechime în specialitate de minim 
1 an. 2.Muncitor calificat I -îngri-
jitor curăţenie -2 posturi, conf.HG 
286/2011. Condiţii generale şi 
specifice necesare ocupării 
postului: -studii gimnaziale/şcoală 
profesională; -vechime în speciali-
tate de minim 1 an. Concursul se 
va organiza conform calendarului 
următor: -24 aprilie 2017, ora 14.00 
-data-limită de depunere a dosa-
relor; -03 mai 2017, ora 10.00 
-proba practică. Data şi ora probei 
de interviu vor fi anunţate ulterior. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs la sediul 
DJST Cluj, Biroul Resurse 
Umane, bd.Eroilor, nr.40, Cluj-Na-
poca. Relaţii suplimentare referi-
toare la actele necesare pentru 
întocmirea dosarului de partici-
pare la concurs la sediul DJST 
Cluj, Biroul Resurse Umane. 
Persoană de contact: Artean 
Laura, consilier superior, telefon: 
0722.737.975. 

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu 
sediul în orş.Turceni, str.Sănătăţii, 
nr.1, jud.Gorj, organizează concurs 
sau examen, după caz, conform 
HGR nr.286/2011 (actualizată), 
pentru ocuparea următorului post 
contractual vacant, perioadă nede-
terminată: -economist I -Biroul 
Managementul Calităţii Serviciilor 
Medicale- 1 post. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 03.05.2017, ora 09.00; 
-proba interviu în data de 
09.05.2017, ora 09.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -diplomă de licenţă în 
ştiinţe economice; -3 ani şi 6 luni 
vechime în specialitatea studiilor 
economice; -acte care să ateste 
efectuarea unor specializări în 
Managementul Calităţii. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului 
Orăşenesc Turceni, orş.Turceni, str.
Sănătăţii, nr.1, jud.Gorj. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului 
Orăşenesc Turceni, orş.Turceni, str.
Sănătăţii, nr.1, jud.Gorj, persoană 
de contact: Eremia Cristiana, 
telefon:  0253.335.035,  fax: 
0253.335.034, e-mail: spitalulorase-
nescturceni@yahoo.com

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu 
sediul în orş.Turceni, str. Sănătăţii, 
nr. 1, jud.Gorj, organizează 
concurs sau examen, după caz, 
conform HGR nr.286/2011 (actua-

lizată), pentru ocuparea următo-
rului post contractual vacant, 
perioadă nedeterminată: -arhivar 
debutant -Formaţie de întreţinere, 
reparaţii şi deservire -1 post. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 05.05.2017, 
ora 09.00; -proba interviu în data 
de 11.05.2017, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -diplomă de bacalau-
reat; -vechimea nu este necesară. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului 
Orăşenesc Turceni, orş.Turceni, str.
Sănătăţii, nr.1, jud. Gorj. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului 
Orăşenesc Turceni, orş. Turceni, 
str. Sănătăţii, nr.1, jud. Gorj, 
persoană de contact: Eremia Cris-
tiana, telefon: 0253.335.035, fax: 
0253.335.034, e-mail: spitalulorase-
nescturceni@yahoo.com

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu 
sediul în orş.Turceni, str.Sănătăţii, 
nr.1, jud.Gorj, organizează concurs 
sau examen, după caz, conform 
HGR nr.286/2011 (actualizată), 
pentru ocuparea următorului post 
contractual vacant, perioadă nede-
terminată: -infirmier debutant 
-Secţia chirurgie generală -2 
posturi. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
17.05.2017, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 23.05.2017, ora 
09.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-certificat de studii- şcoală gene-
rală; -vechimea nu este necesară. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului 
Orăşenesc Turceni, orş. Turceni, 
str. Sănătăţii, nr.1, jud.Gorj. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului 
Orăşenesc Turceni, orş. Turceni, 
str. Sănătăţii, nr.1, jud.Gorj, 
persoană de contact: Eremia Cris-
tiana, telefon: 0253.335.035, fax: 
0253.335.034, e-mail: spitalulorase-
nescturceni@yahoo.com

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu 
sediul în orş.Turceni, str.Sănătăţii, 
nr.1, jud.Gorj, organizează concurs 
sau examen, după caz, conform 
HGR nr.286/2011 (actualizată), 
pentru ocuparea următorului post 
contractual vacant, perioadă nede-
terminată: -infirmier debutant 
-CPU -1 post. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 08.05.2017, ora 09.00; 
-proba interviu în data de 
12.05.2017, ora 09.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -certificat de studii 
-şcoală generală; -vechimea nu este 
necesară. Candidaţii vor depune 
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dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Orăşenesc 
Turceni, orş.Turceni, str.Sănătăţii, 
nr.1, jud.Gorj. Relaţii suplimentare 
la sediul Spitalului Orăşenesc 
Turceni, orş.Turceni, str.Sănătăţii, 
nr.1, jud.Gorj, persoană de contact: 
Eremia Crist iana,  te lefon: 
0253.335.035, fax: 0253.335.034, 
e-mail: spitalulorasenescturceni@
yahoo.com.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu 
sediul în orş.Turceni, str.Sănătăţii, 
nr.1, jud.Gorj, organizează concurs 
sau examen, după caz, conform 
HGR nr.286/2011 (actualizată), 
pentru ocuparea următorului post 
contractual vacant, perioadă nede-
terminată: -infirmier debutant 
-compartiment Pediatrie -1 post. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 04.05.2017, 
ora 09.00; -proba interviu în data 
de 10.05.2017, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -certificat de studii- 
şcoală generală; -vechimea nu este 
necesară. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Orăşenesc 
Turceni, orş.Turceni, str.Sănătăţii, 
nr.1, jud.Gorj. Relaţii suplimentare 
la sediul Spitalului Orăşenesc 
Turceni, orş.Turceni, str.Sănătăţii, 
nr.1, jud.Gorj, persoană de contact: 
Eremia Crist iana,  te lefon: 
0253.335.035, fax: 0253.335.034, 
e-mail: spitalulorasenescturceni@
yahoo.com.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu 
sediul în orş.Turceni, str.Sănătăţii, 
nr.1, jud.Gorj, organizează concurs 
sau examen, după caz, conform 
HGR nr.286/2011 (actualizată), 
pentru ocuparea următorului post 
contractual vacant, perioadă nede-
terminată: -infirmier debutant- 
Secţia psihiatrie- 5 posturi. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 03.05.2017, 
ora 09.00; -proba interviu în data 
de 09.05.2017, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -certificat de studii- 
şcoală generală; -vechimea nu este 
necesară. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Orăşenesc 
Turceni, orş.Turceni, str.Sănătăţii, 

nr.1, jud.Gorj. Relaţii suplimentare 
la sediul Spitalului Orăşenesc 
Turceni, orş.Turceni, str.Sănătăţii, 
nr.1, jud.Gorj, persoană de contact: 
Eremia Crist iana,  te lefon: 
0253.335.035, fax: 0253.335.034, 
e-mail: spitalulorasenescturceni@
yahoo.com.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu 
sediul în orş.Turceni, str.Sănătăţii, 
nr.1, jud.Gorj, organizează concurs 
sau examen, după caz, conform 
HGR nr.286/2011 (actualizată), 
pentru ocuparea următorului post 
contractual vacant, perioadă nede-
terminată: -psiholog stagiar- Secţia 
ps ihiatr ie  cronic i -  1  post . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 04.05.2017, 
ora 09.00; -proba interviu în data 
de 10.05.2017, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -diplomă de licenţă în 
specialitate; -specializarea psiho-
logie clinică; -vechimea nu este 
necesară. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Orăşenesc 
Turceni, orş.Turceni, str. Sănătăţii, 
nr. 1, jud. Gorj. Relaţii suplimen-
tare la sediul Spitalului Orăşenesc 
Turceni, orş.Turceni, str. Sănătăţii, 
nr. 1, jud. Gorj, persoană de 
contact: Eremia Cristiana, telefon: 
0253.335.035, fax: 0253.335.034, 
e-mail: spitalulorasenescturceni@
yahoo.com.

l Institutul Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biolo-
gice  Bucureşti, cu sediul în 
Bucureşti, sector 6, Spl. Indepen-
denţei, nr.296, având ca obiect de 
activitate cercetare-dezvoltare, în 
conformitate cu HG 2082/2004, 
pentru aprobarea Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare al 
INCDSB, anunţă scoaterea la 
concurs a 15 posturi specifice acti-
vităţii de cercetare ale institutului, 
d u p ă  c u m  u r m e a z ă : 
INCDSB Bucureşti: -un post CS I 

-domeniul informatică (fracţiune 
de normă, durată determinată); 
-un post CS I -domeniul chimie; 
-un post CS I -domeniul biotehno-
logii; -două posturi CS II -dome-
niul  chimie; -un   post CS III 
-domeniul biologie celulară şi 
moleculară; -trei posturi CS III 
-domeniul informatică (fracţiune 
de normă, durată determinată); 
-un post CS III -domeniul biologie; 
-un post CS III -domeniul mate-
matică aplicată; -un post CS 
-domeniul biologie; ICB Iaşi: -un 
post CS II -domeniul biologie celu-
lară şi moleculară; -un post CS II 
-domeniul biologie celulară şi 
moleculară biologia cancerului; -un 
post CS III -domeniul ecologie/
biodiversitate. Organizarea concur-
sului se face în conformitate cu 
prevederile Legii 319/2003, privind 
Statutul personalului de cerceta-
re-dezvoltare. Data-limită a depu-
nerii cererilor de înscriere şi a 
dosarelor: 07.05.2017. Regula-
mentul de concurs, bibliografia, 
precum şi alte informaţii utile 
privind organizarea concursului le 
puteţi afla la sediul institutului sau 
la tel.021.220.77.80.

l Primăria comunei Vlădaia orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie, 
vacante de Referent clasa III, grad 
superior din cadrul Compartimen-
tului Asistență Socială. Condiţii 
generale: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, (r2), actualizată. Condiţiile 
specifice funcţiei publice de 
execuţie de Referent clasa III, grad 
superior din cadrul Compartimen-
tului Asistență Socială: -studii 
medii liceale finalizate cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime în specia-
litatea studiilor- minim 9 ani. 
Concursurul se organizează la 
sediul Primăriei comunei Vlădaia, 
judeţul Mehedinţi, în perioada: 
08-10.05.2017 şi constă în susţi-
nerea a două probe: -proba scrisă  
în data de  08.05.2017, ora 10,00; 

-interviul în data de 10.05.2017, 
ora 13,00. Dosarele de înscriere se 
depun la secretariatul comisiei de 
concurs, la sediul Primăriei 
Vlădaia, în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a şi vor conţine în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 
49 alin. 1 din  Hotărârea Guver-
nului nr.611/2008 pentru apro-
b a r e a  n o r m e l o r  p r i v i n d 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, actualizată. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul 
Primăriei Vlădaia. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
sediul Primăriei Vlădaia sau la 
telefon  0252/356.506.                                 

l Institutul de Stat pentru 
Testarea şi Înregistrarea Soiurilor 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a următoarelor 
funcţii publice de execuţie vacante: 
-1 post vacant de consilier, gradul 
profesional superior- Comparti-
ment achiziţii publice.
Condiţiile specifice prevăzute în 
fişa postului: Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Vechime 
în specialitatea studiilor necesară 
exercitării funcţiei publice: 
minimum 9 ani;
Curs de pregătire/ perfecţionare/ 
formare specializată in domeniul 
“achiziţii publice”, dovedit cu 
certificat de absolvire. -1 post 
vacant de consilier juridic, gradul 
profesional principal -Serviciul 
juridic, administrativ şi patrimoniu 
-Compartiment juridic. Condiţiile 
specifice prevăzute în fişa postului: 
Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiinţelor 
juridice; Vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării func-

ţiei publice: minimum 5 ani. -1 
post vacant de consilier, gradul 
profesional asistent -Serviciul 
juridic, administrativ şi patrimoniu 
-Compartiment patrimoniu. 
Condiţiile specifice prevăzute în 
fişa postului: Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Vechime 
în specialitatea studiilor necesară 
exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an. Concursul va avea 
loc la sediul I.S.T.I.S. din Bd. 
Mărăşti nr. 61, Sector 1, Bucureşti, 
în data de 10 mai 2017, ora 10.00 
-proba scrisă. Dosarele de înscriere 
se depun în termen de 20 de zile de 
la data publicării anunţului. Infor-
maţii suplimentare la nr. de tel. 
0213184380. Bibliografia, condiţiile 
specifice de participare, precum şi 
actele solicitate candidaţilor la 
înscriere vor fi publicate pe site-ul 
I.S.T.I.S. şi afişate la sediul institu-
ţiei.                               

l Direcţia Asistenţă Socială din 
subordinea Consiliului Local 
Buftea, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii publice de execuţie, 
vacante: 1. Un post -Inspector, 
clasa I, gradul profesional superior 
în cadrul Compartimentului Asis-
tenţă Socială. Condiţii de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de inspector, clasa 
I, gradul profesional superior în 
cadrul Compartimentului Asis-
tenţă Socială, sunt cele prevăzute 
la art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare, la care se 
adaugă: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice minim 9 ani. 2. Un 
post -Inspector, clasa I, gradul 
profesional principal în cadrul 

Compartimentului Asistenţă 
Socială. Condiţii de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de inspector, clasa I, gradul 
profesional principal în cadrul 
Compartimentului Asistenţă 
Socială, sunt cele prevăzute la art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
(r2), cu modificările şi completările 
ulterioare, la care se adaugă: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
minim 5 ani. 3. Un post -Inspector, 
clasa I, gradul profesional asistent 
în cadrul Compartimentului Asis-
tenţă Socială. Condiţii de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de inspector, clasa 
I, gradul profesional asistent în 
cadrul Compartimentului Asis-
tenţă Socială, sunt cele prevăzute 
la art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare, la care se 
adaugă: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice minim 1 an.
Dosarele de înscriere se pot depune 
la sediul Direcţiei Asistenţă Socială 
din subordinea Consiliului Local 
Buftea, în termen de 20 de zile de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul oficial, Partea a III-a şi 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Proba scrisă va avea loc în 
data de 08.05.2017 ora 10.00, iar 
interviul va avea loc în data de 
10.05.2017 ora 10,00 la sediul 
Direcţiei Asistenţă Socială. Relaţii 
suplimentare şi bibliografia se pot 
obţine de la sediul Direcţiei Asis-
tenţă  Soc ia lă ,  t e l e fon  nr. 
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031/8241231, int. 110 sau pe site-ul 
Primăriei oraşului Buftea.

CITAȚII  
l Se citează pârâții Ardeleanu 
Constantin şi Cioacătă Mariana in 
data de 25.05.2017 la Judecătoria 
Moineşti, dosar nr. 909/260/2015, 
obiect uzucapiune, reclamant 
Ardeleanu Gheorghe.   

l Se citează numitul Petrescu 
Ştefan Bogdan, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în comuna Murgaşi, 
sat Buşteni, judeţul Dolj, pentru 
data de 13.04.2017, la Judecătoria 
Craiova, în dosarul 9073/215/2016, 
complet CMF1, în calitate de 
pârât, în dosarul ce are ca obiect 
divorţ, în contradictoriu cu 
Petrescu Andra.

DIVERSE  
l Dinamic Insolv IPURL în cali-
tate de administrator judiciar vă 
informează că împotriva S. Elite 
Pack SRL având CUI 33281085, 
J06/322/2014, a fost deschisă 
procedura insolvenţei  prin 
Sentinţa civilă nr. 103/2017 din 
dosar nr. 108/112/2017 al Tribuna-
lului Bistriţa-Năsăud. Creditorii 
sunt invitaţi să-şi depună cererile 
de creanţe la grefa instanţei în 
temeiul Legii 85/2014.

l Lautaru Madalina,  avand  
domiciliul in Bucuresti, sector 5, 
str. Sold. Nicolae Porojan, nr. 8-10, 
ap.7,   titular al planului P.U.Z. 
amenajare cimitir-loc de veci, in 
localitatea Berceni, judet Ilfov, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului Favorabil pentru P.U.Z 
amenajare cimitir loc de veci. 
Documentatia a fost afisata pentru 
consultare pe site-ul Consiliului 
Judetean-Ilfov si a fost discutata 
in sedinta CATU-nr. 2C din data 
de 07.02.2017. Observatii/comenta-
riile  si sugestii se primesc/ in scris /
la Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean-Ilfov, cu  
sediul in municipiul Bucuresti, str. 
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel. 021/212.56.93), in termen de 
15 zile calendaristice de la publi-
carea anuntului, incepand cu data 
de 06.04.2017.

l Lichidatorul judiciar al SC 
Timber Line Export SRL cu sediul 
în Câmpina, str. In. Luncă, nr. 39, 
jud. Prahova, înregistrată la ORC 

sub nr.  J29/586/2001,  CUI 
13044831, notifică debitoarea, 
creditorii şi ORC Prahova că în 
dos. nr. 2457/105/2017, aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova s-a 
dispus deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei împotriva 
acestei debitoare, stabilindu-se 
termen limită de depunere a cere-
rilor de admitere a creanţelor la 
data de 18.05.2017;10 zile de la 
primirea notificării, termen limită 
de depunere de către creditori a 
opoziţiilor şi termen de soluţionare 
a opoziţiilor la 10 zile după formu-
larea acestora;termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, publicarea în BPI a tabe-
lului preliminar este 26.05.2017; 
termenul limită pentru definiti-
varea tabelului creanţelor este 
19.06.2017. Rel. Lichidator judiciar 
Carduelis Consulting IPURL, 
Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 33, jud. 
P r a h o v a .  T e l . 
0722.634.777/0344.809.816.

l Având în vedere dispoziţiile art. 
11, alin. 2, lit k, din legea nr. 7 din 
13 martie 1996 a cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare – republi-
cata, Primăria Municipiului 
Drăgăşani anunţa publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral nr. 
1, începând cu data de 12.04.2017, 
pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Municipiului 
Drăgăşani.  În conformitate cu 
prevederile art. 14, alin 2 din lege: 
cererile de rectificare a docuemn-
telor tehnice ale cadastrului se 
formulează, în teremen de 60 de 
zile de la data afişării, şi sunt înso-
ţite de documente doveditoare. 
Personalul de specialitate numit în 
aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin 
(28) soluţionează cererile de rectifi-
care în termen de 60 de zile de la 
finalizarea perioadei de afişare, 
conform unei procedure stabilite 
prin ordin al directorului general al 
Agenţiei Naţionale.

l Comuna Romanesti, Şoseaua 
Nationala nr. 11, Româneşti, 
judeţul  Botoşani ,  te lefon: 
+ 4 0 2 3 1 . 5 6 5 . 0 8 0 ,  f a x 
+40231.565.205, email primaria.
romanesti@yahoo.com, organizează 
licitaţie publică pentru concesio-
narea unui teren în suprafaţă de 
300 mp, domeniul public al 
Comunei Româneşti, judeţul Boto-
şani, situat în intravilanul localităţii 
Româneşti, parcela cadastrală nr. 
146 , nr. Carte Funciară 50953. 

Documentaţia de atribuire se obţine 
de la Primăria Comunei Româ-
neşti, judeţul Botoşani în termen de 
2 zile lucrătoare, în baza unei solici-
tări scrise din partea solicitantului 
de la Biroul Secretar din cadrul 
Primăriei Comunei Româneşti, 
judeţul Botoşani. Contravaloarea 
documentaţiei de atribuire este de 3 
lei. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 19/04/2017. Ofertele 
vor fi conforme cu cerinţele docu-
mentaţiei de atribuire. Data limită 
de depunere a ofertelor: 28/04/2017, 
ora 10:30. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Comuna Româ-
neşti, Şoseaua Naţională, nr. 11, 
Româneşti, judeţul Botoşani. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original. Data şi locul la 
care se va desfăşura sedinţa publică 
de deschidere a  ofertelor : 
28/04/2017, ora 11:00 . Instanţa 
competentă în soluţionarea litigi-
ilor: Tribunalul Botoşani, secţia de 
contencios administrativ, str. 
Maxim Gorki, nr. 8, cod poştal 
710171, tel.+40231.511.739, fax 
+40231.511.832, e-mail tr-boto-
sani@just.ro

l Subsemnatul Manoilă Vasile 
executor judecătoresc în circum-
scripţia Curţii de Apel Suceava cu 
sediul în Mun. Botoşani Bd. Mihai 
Eminescu nr. 63 Jud. Botoşani. În 
conformitate cu disp. art. 838 
alin.1 Cod. Proc. Civilă aducem la 
cunoştinţă generală că în data de 
08.05.2017 orele 12.00 va avea loc 
la sediul BEJ Manoilă Vasile din 
Mun.  Botoşani  Bd.  Mihai 
Eminescu nr. 63 vânzarea la lici-
taţie publică a imobilului situat în 
Mun.  Botoşani  Bd.  Mihai 
Eminescu nr. 78, înscris în CF- 
51673 cu nr. cad. 51673 şi 51673- C 
1: -Casă din cărămidă acoperită cu 
tablă şi azbest compusă din 12 
camere şi dependinţe, teren aferent 
în suprafaţă de 1.890 m.p. la preţul 
de 1.150.000 lei, proprietatea debi-
torilor Dimitriu Şerban Alexandru 
şi Dimitriu Simona Liliana care 
datorează creditorului Dumitrache 
Rose Marie Barbara suma de 
550.047 lei conform titlului execu-
toriu:  Sent .  Civ.  3395 din 
27.04.2016 Judecătoria Botoşani şi 
Dec. nr. 1040 din 09.12.206 Tribu-
nalul Botoşani. Imobilul urmărit 
nu este grevat de sarcini. Prezenta 
Publicaţie de vânzare a fost întoc-
mită în conformitate cu art. 838 
Cod. Proc. Civilă şi afişată la data 
de 30.03.2017 la sediul B.E.J, la 

Primărie acolo unde se af lă 
imobilul, la sediul instanţei de 
executare şi în Registrul Electronic 
de Publicitate a vânzării bunurilor 
supuse executării silite. Somăm pe 
toţi cei care pretind vreun drept 
imobilului urmărit să-l anunţe pe 
executorul judecătoresc înaintea 
datei stabilite pentru vânzare. 
Invităm pe toţi cei care doresc să 
cumpere imobilul urmărit să se 
prezinte la data, locul şi ora stabi-
lită pentru vânzare având asupra 
lor cartea de identitate. Potrivit 
disp. art. 838 alin 1 lit.1 Cod. Proc. 
civ. participanţii trebuie să 
consemneze la dispoziţia executo-
rului judecătoresc cel mai târziu 
până la termenul de vânzare o 
garanţie de participare de cel puţin 
10% din preţul de pornire a licita-
ţiei imobilului în sumă de 115.000 
lei. În conformitate cu disp. art. 
843 alin. 2 Cod. Proc. Civ. credi-
torii urmăritori, intervenienţii, 
coproprietarii pe cote părţi şi titu-
larii unui drept de preemţiune nu 
au obligaţia de a depune garanţia 
de participare. Prezenta publicaţie 
de vânzare imobiliară conţine un 
nr. de 2 pagini.

l  C o m u n a  B r a t o v o e ş t i . 
Nr.1733/06.04.2017. Anunţ prea-
labil privind afişarea publică a 
documentelor tehnice ale cadas-
trului. Unitatea administrativ-teri-
torială Bratovoeşti, din judeţul 
Dolj, anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.1 şi 2 înce-
pând cu data de 12.04.2017, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei comunei Bratovoeşti, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea 
fi depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l  C o m u n a  G h e r c e ş t i . 
Nr.2543/05.04.2017. Anunţ prea-
labil privind afişarea publică a 
documentelor tehnice ale cadas-
trului. Unitatea administrativ-teri-
torială Gherceşti, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.1 şi 2 înce-
pând cu data de 12.04.2017, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei comunei Gherceşti, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea 
fi depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

SOMAȚII  
l In dosarul civil nr. 201/210/2017 
al Judecatoriei Chisineu-Cris 
reclamantul Parv Marian Lucian, 
domiciliat  in Sepreus nr. 194, jud. 
Arad, solicita constatarea doban-
dirii prin uzucapiune a dreptului  
de proprietate  asupra imobilului  
teren in suprafata de 1440 mp, 
situat in Sepreus topo 736.737/a. 
Proprietar tabular; Sztana Flore si 
Stana Teodor. Toti cei interesati in 
cauza pot formula opozitii la 
prezenta somatie, in termen de 30 
zile de la publicare si respectiv 
afisarea somatiei, in dosarul cu 
numarul de mai sus al Judecatoriei 
Chisineu-Cris. Emisa in baza rezo-
lutiei din 27.03.2017, conform art 
28 si art. 130 din Legea nr. 
115/1938. Termen de afisare pe o 
durata de 30 zile.

ADUNĂRI GENERALE  
l Asociaţia „Pro Civilizaţia”, 
înscrisă în RSI cu nr.53/14.10.2005, 

convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară  în  data  de 
20.04.2017 la ora 12.00, la sediul 
din Craiova, str.Spaniei, bl.O7, 
ap.8. În cazul neîntrunirii cvoru-
mului, se convoacă Adunarea 
Generală în data de  11.05.2017, la 
ora 12.00 la aceeaşi adresă.

l Administratorul unic al Ana 
Electric SA, cu sediul în Bucureşti, 
Bdul Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, 
biroul nr. 14, sector 1, număr de 
ordine în Registrul Comerţului 
J/40/24307/1994, CUI 6641365 
(Societatea), convoacă adunarea 
generală ordinară a acţionarilor, la 
data de 11 mai 2017, ora 9,00,  la 
sediul societăţii, pentru toţi acţio-
narii înscrişi în Registrul conso-
lidat al acţionarilor la data de 
referinţă de 5.05.2017, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Analiza şi 
aprobarea  situaţiilor financiare 
anuale pentru exerciţiul financiar 
2016, după ascultarea raportului 
administratorului unic şi cenzo-
rilor. 2. Descărcarea de gestiune a 
administratorului unic, pentru 
exerciţiul  financiar 2016. 3. Apro-
barea bugetului de venituri şi chel-
tuieli pentru anul 2017. 4. Alegerea 
administratorului unic al  Socie-
tăţii. 5. Diverse. 5.1. Desemnarea 
reprezentantului acţionarilor 
pentru perfectarea documentelor 
şi înregistrarea  lor la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti. Lista cuprin-
zând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea profesională ale persoa-
nelor propuse pentru funcţia de 
administrator  se va pune la dispo-
ziţia acţionarilor, putând fi consul-
tată şi completată de către 
acţionari, la sediul Societăţii, înce-
pând cu data de 30.04.2017. În 
cazul în care nu sunt îndeplinite 
condiţiile legale de desfăşurare a 
adunării generale, aceasta este  

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Pucioasa. Număr operator de date cu caracter personal 20002. Dosar de executare nr. 

1147. Nr. 8647/04.04.2017. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Aprilie, Ziua 

25. În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea 207 / 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 25, luna Aprilie, ora 12.00, 

anul 2017, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri 

mobile, proprietate a debitorului S.C. Cat-Aby-Cry S.R.L., CUI - 22645350 - ședința a - III - a: 

Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Autoturism Renault Megane, nr. înm. DB-09-VMB, 

culoare gri. Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Bunul mobil nu este 

grevat de sarcini. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 8.743 lei. Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit: 19%. 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și 

până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, 

cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada 

plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție reprezentând 10% 

din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru 

perosanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; e) pentru perosanele străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru 

persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de 

pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică 

faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta 

prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului 

național sau altele asemenea, respectiv: -. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: -. 

Pentru informații suplimentare va puteți adresa la sediul nostru din or. Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, 

sau la numărul de telefon 0245.760698. Data afișării: 07.04.2017.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, 

alin. (2) din din Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 28, 

luna aprilie, anul 2017, ora 10.00 în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 

publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Armanddea SRL, cod de identificare 

fiscală 14275214, cu sediul în localitatea Giurgiu, bd. 1907, nr. 54 B, județul Giurgiu, licitația I - a: 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, 

dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit *; 1. Autoutilitară marca Fiat Doblo, nr. identificare ZFA22300005171246, număr 

înmatriculare GR-02-USV, Nu, 9.908 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 

aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. 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 se prezinte la termenul de 

vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a).oferta de cumpărare; b).dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c).împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d).pentru persoanele juridice române, copie după certificatul 

unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e).pentru persoanele juridice străine, 

actul de înmatriculare tradus în limba română; f).pentru persoanele fizice române, copie după actul de 

identitate; g).pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h).declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă               

cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea,      

respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: - taxa de participare la lici-     

tație  se virează  în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 

municipiului Giurgiu; - cererea de participare la licitația publică și oferta de cumpărare, se vor depune          

conform modelului prevăzut în anexa nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017 - privind aprobarea modelelor          

unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale; - licitația se va desfășura conform 

Ordinului 1129/26.05.2009. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la 

numărul de telefon 0246.216.705, tasta 2 - 1, cu domnul Asan Viorel.

convocată pentru data de  12 mai 
2017, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, 
cu aceeaşi ordine de zi. ANA Elec-
tric SA, Administrator unic Taban 
Ion.                                 

l Consiliul de Administraţie al 
CELPI S.A, cu sediul în Bucureşti, 
Drumul Bercenarului nr. 1, sector 
4, număr de ordine în Registrul 
Comerţului J40/290/1991, C.U.I. 
382482 în temeiul art.113, 117, 118 
din Legea 31/1990 republicată şi a 
prevederilor art.43 din Actul 
Constitutiv convoacă: Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
în data de 23.05.2017 ora 10,00 la 
sediul social al societăţii din Bucu-
resti, Drumul Bercenarului nr. 1, 
sector 4, pentru acţionarii înregis-
traţi la sfârşitul zilei de 16.05.2017 
(data de referinţă) în registrul 
acţionarilor, cu următoarea ordine 
de zi:
Adunarea Generală Ordinară: 1. 
Aprobarea bilanţului contabil, a 
contului de profit şi pierdere, a 
execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi repartizarea profitului 
net pe anul 2016. 2. Raportul de 
audit financiar privind verificarea 
şi certificarea bilanţului contabil şi 
a contului de profit şi pierderi al 
CELPI S.A. pentru exerciţiul 
financiar al anului 2016. 3. Dezba-
terea şi aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 
2017. 4. Scoaterea din funcţiune a 
unor mijloace fixe propuse la 
casare în anii 2016 -2017. 5. Apro-
barea grilei de salarii  şi a organi-
gramei CELPI S.A pentru anul 
2017. 6. Aprobarea Programului de 
Investiţii  pentru anul 2017. 7.  
Aprobarea plăţii remuneraţiei 
membrilor Consiliului de Adminis-
traţie pentru anul 2016. 8. Stabi-
lirea criteriilor şi obiectivelor de 
performanţă pentru membrii 
Consiliului de Administraţie 
pentru anul 2017. Documentele 
aferente Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor. Începând cu 
data 16.05.2017 de convocatorul, 
numărul total de acţiuni şi dreptu-
rile de vot la data convocării, textul 
integral al documentelor şi materi-
alelor informative referitoare la 
problemele de pe ordinea de zi, 
sunt la dispoziţia acţionarilor şi se 
pot obţine pe suport de hârtie la 

cererea acţionarilor interesaţi, la 
sediul social al Societăţii situat în 
Bucureşti, Drumul Bercenarului 
nr.1, sector 4. La şedinţele Adună-
rilor Generale a Acţionarilor vor 
putea participa direct acţionarii 
aflaţi în proprietatea a cel puţin 
2% din acţiuni. Un exemplar 
original al procurii speciale va 
trebui să parvină Societăţii cu 48 
de ore înante de data adunării sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului 
dreptului de vot prin reprezentant 
în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, conform prevederilor 
legii. Procura va fi transmisă în 
original, pe suport de hârtie, la 
sediul Societăţii situat în Bucureşti, 
Drumul Bercenarului nr.1, sector 
4. Se stabileşte 07.06.2017 ca data 
de înregistrare pentru identificarea 
acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor. În cazul în care pe 
data 23.05.2017 nu se întruneşte 
cvorumul prevăzut de lege şi actul 
constitutiv al Societăţii, Adunarea 
Generală Ordinară a Actionarilor 
este convocată pentru data de 
24.05.2017 ora 10,00 la acelaşi 
sediu şi cu aceeaşi ordine de zi.                            

l Convocare: Directoratul S.C. 
SCHENKER Logistics Romania 
S.A., societate funcţionând în 
conformitate cu legi le  din 
România, administrată în sistem 
dualist, cu sediul în Bucureşti, 
Calea Rahovei nr. 196 C, sector 5, 
Bucureşti, înregistrata la Registrul 
Comerţului Bucureşti cu nr. 
J40/9578/1994, C.U.I. 5905159, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor la data de 
10.05.2017, orele 9,00 şi Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor la aceiaşi data, orele 10,00.  
Cele doua adunări vor avea loc la 
sediul SCHENKER Logistics 
Romania SA din Bucureşti, Calea 
Rahovei nr. 196, sector 5, sala de 
sedinte 1, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor la data de 25.04.2017, data de 
referinţă. Dacă la prima convocare 
a celor doua adunări nu se va 
întruni cvorumul necesar, o a doua 
Adunare Generală Ordinară şi 
Extraordinară a Acţionarilor se va 
desfăşura în acelaşi loc, cu aceeaşi 

ordine de zi, la data de 11.05.2017, 
orele 9:00, respectiv 10.00 pentru 
toţi acţionarii Societăţii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor până la 
sfârşitul Datei de Referinţă. I. 
Ordinea de zi  pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
este următoarea: 1. Prezentarea 
dezbaterea şi aprobarea Rapoar-
telor anuale întocmite de Direc-
torat şi Consiliul de Supraveghere 
asupra situaţiilor financiare înche-
iate pentru anul 2016 ale SC 
SCHENKER Logistics Romania 
SA. 2. Descărcarea de gestiune a 
membrilor Directoratului SC 
SCHENKER Logistics Romania 
SA, pentru exerciţiul financiar 
2016. 3. Prezentarea raportului 
auditorului independent firma 
Pricewaterhouse Cooper SRL cu 
privire la Situaţiile financiare indi-
viduale încheiate la 31.12.2016 ale 
SC SCHENKER Logis t i cs 
Romania SA. 4. Prezentarea, apro-
barea sau modificarea Situaţiilor 
financiare încheiate la 31.12. 2016 
(Bilanţul contabil, Contul de profit 
şi pierdere, Situaţia fluxurilor de 
numerar şi Situaţia modificărilor 
capitalului propriu, alocare profit 
şi stabilirea dividendului) ale SC 
SCHENKER Logistics Romania 
SA.  5. Prezentarea, dezbaterea şi 
aprobarea proiectului Bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 
2017. 6. Numirea auditorului 
financiar şi stabilirea sau prelun-
girea duratei contractului acestuia, 
respectiv a firmei PriceWaterhou-
seCooper. 7.  Prelungirea manda-
tului membrilor Consiliului de 
Supraveghere sau alegerea altor 
membri ai acestui organism. 8. 
Împuternicirea Preşedintelui 
Directoratului S.C. SCHENKER 
Logistics Romania S.A. -domnul 
Budinsky Albin, pentru îndepli-
nirea tuturor acţiunilor si formali-
t ă ţ i l o r  n e c e s a r e  p e n t r u 
înregistrarea şi/sau publicarea 
acestor hotărâri şi/sau oricăror 
documente potrivit reglementărilor 
legale în vigoare sau depunerea 
acestora la autorităţile competente. 
II. Ordinea de zi pentru Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor este următoarea: 1. Modifi-
carea corespunzătoare a Actului 
Constitutiv, art. 11.3 in cazul 
schimbării componentei Consi-

liului de Supraveghere şi a audito-
rului Societăţii. 2. Împuternicirea 
Preşedintelui Directoratului S.C. 
SCHENKER Logistics Romania 
S.A., dl. Budinsky Albin pentru 
semnarea actului constitutiv în 
forma actualizată conform decizi-
ilor prezentei Adunări, precum şi 
îndeplinirea tuturor formalităţilor 
necesare pentru înregistrarea şi/
sau publicarea acestor hotărâri şi/
sau oricăror documente potrivit 
reglementărilor legale în vigoare. 
Reprezentarea acţionarilor la 
lucrările adunării generale se va 
putea face şi prin alte persoane 
decât acţionarii, pe bază de 
procură specială. Membrii consi-
liului de supraveghere şi membrii 
Directoratului, directorii, ori func-
ţionarii societăţii nu îi pot repre-
zenta pe acţionari, sub sancţiunea 
nulităţii hotărârii, dacă, fără votul 
acestora, nu s-ar fi obţinut majori-
tatea cerută conform dispoziţiilor 
art. 125 alin. 5 din Legea nr. 
31/1990 republicată şi modificată. 
Formularele de procura specială 
pot fi obţinute de la sediul societăţii 
sau de la sediile  sucursalelor 
SCHENKER Logistics Romania 
din teritoriu şi vor fi depuse în 
original la sediul societăţii sau la 
sediile Sucursalelor SCHENKER 
Logistics Romania din teritoriu cu 
cel puţin 48 de ore înainte de data 
ţinerii adunării generale la prima 
convocare, sub sancţiunea pierderii 
dreptului de vot, în cadrul adunării 
generale, conform dispoziţiilor art. 
125 alin.(3) din Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările ulteri-
oare. Acţionarii coproprietari ai 
unei acţiuni trebuie să îşi desem-
neze un reprezentant comun 
pentru exercitarea dreptului de vot 
pentru acţiunea respectivă. Materi-
alele aferente problemelor înscrise 
pe ordinea de zi a Adunării Gene-
rale a Acţionarilor, se pot consulta 
la sediul societăţii începând cu 
data de 06.04.2017. Lista cuprin-
zând actuala componentă a Consi-
liului de Supraveghere (nume, 
localitatea de domiciliu şi califi-
carea profesională a candidaţilor) 
se află la dispoziţia acţionarilor, 
putând fi consultată şi completată 
de aceştia. Relaţii suplimentare se 
pot obţine de la sediul societăţii sau 

la telefon 021/234.00.80. Directorat 
SC SCHENKER Logis t i cs 
Romania  SA Budinsky Albin- 
Preşedinte Directorat şi Director 
Executiv; Rausch Peter– Director 
Financiar şi Membru al Directora-
tului.                                     

l Completare Convocator pentru 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor BUCUR S.A.: Consi-
liul de Administraţie al BUCUR 
S.A., societate administrată în 
sistem unitar, cu sediul social în 
Str. Visinilor nr.25, Sector 2, Bucu-
reşti, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/392/1991, 
C.U.I. 1584234, întrunit în şedinţa, 
în data de 06.04.2017, având în 
vedere solicitarea comună a acţio-
narilor Dan Dumitru, Antonescu 
Ioan şi Pumb Niculina, deţinători 
împreună a unui număr de 
4.718.784 acţiuni, reprezentând 
5,66% din capitalul social al Bucur 
S.A., formulată prin adresa înre-
gistrată la registratura societăţii 
sub nr. 875/30.03.2017, în temeiul 
art. 117 indice 1 din Legea societă-
ţilor nr. 31/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare şi ale art.7 din Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009 privind exerci-
tarea anumitor drepturi ale acţio-
narilor în cadrul adunărilor 
generale ale societăţilor, cu modifi-
cările şi completările urlterioare, 
potrivit atribuţiilor legale şi statu-
tare prevăzute de Legea 31/1990 şi 
Actul constitutiv al Bucur S.A., 
completează punctul 7 înscris pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
a Acţionarilor care va avea loc la 
data de 24.04.2017, la ora 10.00, 
sau la data de 25.04.2017, la 
aceeaşi oră, în cazul neîntrunirii 
condiţiilor legale şi statutare de 
cvorum la prima convocare, la 
sediul societăţii din Bucureşti,  str. 
Vişinilor nr. 25, sector 2, publicată 
iniţial în Monitorul Oficial al 
României Partea a IV-a, nr. 
949/22.03.2017 şi  în ziarul 
” J u r n a l u l  N a ţ i o n a l ”  n r. 
7146/22.03.2017, cu următoarele 
subpuncte: 7.1. Luarea în discuţie a 
aspectelor privind investiţiile 
propuse doar după prezentarea, 
analizarea şi aprobarea de către o 
viitoare AGOA a unui studiu de 

fezabilitate privind investiţiile 
propuse; 7.2. Adoptarea unei poli-
tici prudente de dezvoltare şi 
lucrări imobiliare numai pe bază 
de finanţare proprie şi atragere de 
capital de la acţionari prin majo-
rare de capital social. Astfel, 
pentru şedinţa ordinară convocată 
pentru de 24.04.2017, la ora 10.00, 
sau pentru data de 25.04.2017, la 
aceeaşi oră, în cazul neîntrunirii 
condiţiilor legale şi statutare de 
cvorum la prima convocare, la 
sediul societăţii din Bucureşti,  str. 
Vişinilor nr.25, sector 2, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de referinţă 
12.04.2017, ordinea de zi va fi 
următoarea: 1. Prezentarea Rapor-
tului de gestiune al Consiliului de 
Administraţie şi a Raportului 
auditorului financiar pentru anul 
2016. Aprobarea  situaţiilor finan-
ciare anuale complete pentru anul 
2016 (bilanţul contabil, contul de 
profit şi pierdere, situaţia modifică-
rilor capitalului propriu, situaţia 
fluxului de trezorerie, politici şi 
note explicative).2. Aprobarea 
repartizării profitului aferent 
anului 2016, în suma de 325.810,24 
lei pe următoarele destinaţii: a) 
rezerva legală –16.291  lei, b) 
acoperirea pierderii contabile din 
anii precedenţi –309.519,24 lei. 3. 
Aprobarea repartizării sumei de 
8.875,97 lei din contul 1175 
,,Rezultatul reportat reprezentând 
surplusul realizat din rezerve din 
reevaluare’’ pentru acoperirea 
pierderii contabile din exerciţiile 
financiare precedente. 4. Apro-
barea descărcării de gestiune a 
membrilor Consiliului de Adminis-
traţie pentru exerciţiul financiar 
2016. 5. Aprobarea remuneraţiei 
membrilor Consiliului de Adminis-
traţie pentru exerciţiul financiar în 
curs, respectiv a primei de asigu-
rare  pentru răspundere civilă 
profesională precum şi a oricăror 
alte avantaje acordate în conformi-
tate cu prevederile art. 153 indice 
18  din Legea 31/1990 republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 6. Împuternicirea unei 
persoane care să negocieze cu 
administratorii societăţii obiecti-
vele şi criteriile de performanţă 
pentru anul 2017 şi să semneze din 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, 

alin. (2) din din Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 25, 

luna aprilie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 

publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Alpa Construct SRL, cod de 

identificare fiscală 23422241, cu sediul în localitatea Giurgiu, str. Tineretului, bl. E1, sc. B, et. 2, ap. 

30, județul Giurgiu licitația a V - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și 

privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, 

exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. Schele metalice - 36 buc., Nu, 3.350 lei, 19%; 2. 

Podine zincate - 35 buc., Nu, 1.550 lei, 19%; 3. Extensii de nivel - 6 buc., Nu, 160 lei, 19%. *) Regimul 

și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt   

cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. 

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 se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte 

oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de       

data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare     

sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al 

licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice 

române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). 

pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru 

persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie 

după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului                    

prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obli-               

gația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile                                  

de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații                                        

de interes pentru cumpărător, după caz : - taxa de participare la licitație se virează în contul 

RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; - 

cererea de participare la licitația publică și oferta de cumpărare, se vor depune conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017 - privind aprobarea modelelor unor formulare 

utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale;  - licitația se va desfășura conform Ordinului 

1129/26.05.2009. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon 0246.216.705, tasta 2 - 1, cu domnul Asan Viorel.
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partea societăţii Actul adiţional 
privind modificarea Anexei 1 la 
contractele de administrare. 7. 
Aprobarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi a Planului de investiţii 
şi reparaţii pentru anul 2017. 7.1. 
Luarea în discuţie a aspectelor 
privind investiţiile propuse doar 
după prezentarea, analizarea şi 
aprobarea de către o viitoare 
AGOA a unui studiu de fezabili-
tate privind investiţiile propuse; 
7.2. Adoptarea unei politici 
prudente de dezvoltare şi lucrări 
imobiliare numai pe bază de finan-
ţare proprie şi atragere de capital 
de la acţionari prin majorare de 
capital social. 8. Aprobarea 
mandatării Dlui Mihoci Claudiu 
L u c i a n  D u m i t r u  C N P 
1780320340015 să efectueze toate 
demersurile legale şi să semneze 
toate actele necesare privind înde-
plinirea formalităţilor de publici-
tate  la  ORCTB,  respect iv 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a. 9. Aprobarea datei 
de 11.05.2017 ca data de înregis-
trare pentru identificarea acţiona-
rilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârii AGOA, în 
conformitate cu prevederile art. 
238 alin.1 din Legea nr.297/2004. 
Aprobarea datei de 10.05.2017 ca 
data „ex date”, în conformitate cu 
prevederile art.2, lit.f ) din Regula-
mentul nr. 6/2009. La Adunarea 
Generală Ordinara a Acţionarilor 
sunt îndreptăţiţi să participe şi să 
voteze acţionarii Societatii înregis-
traţi la sfarsitul zilei de 12.04.2017, 
considerată data de referinţă, în 
Registrul Acţionarilor ţinut de „ 
S.C. Depozitarul Central S.A.” 
Acţionarii reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social au dreptul: a) 
de a introduce puncte pe ordinea 
de zi a adunării generale, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală; şi 
b) de a prezenta proiecte de hotă-
râre pentru punctele incluse sau 

propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a adunării generale. Acţio-
narii îşi pot exercita drepturile 
prevăzute la lit. a) şi b), în scris,  în 
termen de cel mult 15 zile de la 
data publicării convocatorului în 
Monitorul Oficial, respectiv până 
la data de 05.04.2017, inclusiv. 
Cererile întocmite în vederea exer-
citării drepturilor mai sus menţio-
nate vor cuprinde în mod 
obligatoriu, pe fiecare pagină, 
menţiunea scrisă clar cu majus-
cule: PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARA A  
ACŢIONARILOR DIN DATA 
DE 24/25.04.2017 şi vor fi trans-
mise: 1. prin poştă sau curierat, la 
adresa BUCUR S.A. din Bucu-
reşti, Str. Vişinilor nr. 25, sector 2, 
-în original; 2. prin e-mail, ca 
mijloc electronic, la adresa office@
bucurcom.ro, în format .pdf  
având încorporat, ataşat sau 
asociat logic semnătura electronica 
extinsă  a acţionarului solicitant, 
cu respectarea condiţiilor prevă-
zute de Legea nr.455/2001. Pentru 
ca propunerile de completare a 
ordinii de zi să fie considerate vala-
bile este obligatoriu ca acestea să 
fie însoţite de dovada calităţii de 
acţionar– în original (extras de 
cont emis de Depozitarul Central 
cu cel mult 48 de ore anterior 
depunerii cererii) precum şi de 
documentaţia relevantă atestând 
identitatea acţionarului/ acţiona-
rilor solicitant/i, conform următoa-
relor reguli de identificare: a) 
pentru acţionarii persoane fizice 
este necesară copia actului de iden-
titate, certificată conform cu origi-
nalul (prin mentionarea „conform 
cu originalul” urmata de semnă-
tura olografa). În cazul acţiona-
rilor persoane fizice fără capacitate 
legală de exercitiu, copia actului de 
identitate al persoanei fizice care 
are calitatea de reprezentant legal, 
certificată conform cu originalul,  
şi copia legalizată a actului care 
dovedeşte calitatea de reprezentant 
legal; b)  pentru acţionarii persoane 
juridice române: -copia actului de 

identitate al reprezentantului legal, 
certificată conform cu originalul 
(prin mentionarea „conform cu 
originalul ”, urmată de semnătura 
olografă); -documentele care atestă 
calitatea de reprezentant legal al 
persoanei juridice romane, 
respectiv Certificat Constatator 
eliberat de Registrul Comerţului, 
în original sau copie conformă cu 
originalul, emis cu cel mult 30 de 
zile anterior datei publicării 
Convocatorului Adunării; c)  
pentru acţionarii persoane juridice 
străine: -copia actului de identitate 
al reprezentantului legal, certifi-
cată conform cu originalul (prin 
menţionarea „conform cu origi-
nalul”, urmată de semnătura 
olografă); -documentele care atestă 
calitatea de reprezentant legal al 
persoanei juridice străine, anume 
document cu rol similar certifica-
tului constatator emis de registrul 
comerţului eliberat de catre autori-
tatea competentă din statul în care 
acţionarul persoană juridică 
străină este înmatriculat legal. 
Aceste documente trebuie emise/ 
eliberate cu cel mult 30 de zile 
anterior datei publicării Convoca-
torului Adunării, urmând a fi 
prezentate în original sau copie 
legalizată; d) pentru acţionari de 
tipul organismelor fără personali-
tate juridică: -copie act de identi-
tate al reprezentantului legal, 
certificată conform cu originalul 
(prin menţionarea „conform cu 
originalul”, urmată de semnătura 
olografă); - documentele care 
atestă calitatea de reprezentant 
legal, emis de autoritatea compe-
tentă sau orice alt document care 
atestă această calitate, în confor-
mitate cu prevederile legale. În 
situaţia în care cererea este 
semnată de un  împuternicit al 
actionarului, se vor depune şi 
următoarele documente: -actul 
prin care a fost mandatat /împu-
ternicit în acest sens, în original 
sau copie legalizată; -copia actului 
de identitate al mandatarului/ 
împuternicitului, certificată 

conform cu originalul (prin menţi-
onarea „conform cu originalul”, 
urmată de semnătura olografă). 
Toate documentele prezentate 
într-o limbă străină, cu excepţia 
documentelor de identitate vor fi 
însoţite de traducerea legalizată a 
acestora şi trebuie să îndeplinească 
cerinţele prevăzute de legea 
română pentru a fi recunoscute. 
Acţionarii îşi pot exercita dreptu-
rile prevăzute la art. 13 din Regu-
lamentul CNVM nr.6/2009 până 
cel mai târziu la data adunarii 
inclusiv. Societatea va formula un 
răspuns general pentru întrebările 
cu acelaşi conţinut care va fi dispo-
nibil pe pagina de internet, în 
secţiunea dedicată Adunării, în 
format întrebare- răspuns. În 
conformitate cu prevederile art. 
117 indice 2 alin.1  din Legea soci-
etatilor comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, situaţiile financiare anuale 
ale societăţii, Raportul Consiliului 
de Administraţie al Bucur S.A. 
precum şi propunerea de reparti-
zare a profitului net vor fi puse la 
dispoziţia acţionarilor începând cu 
data convocării adunării generale. 
Materialele informative, formula-
rele de împuternicire specială, 
buletinele de vot prin corespon-
denţă, proiectele de hotărâri ale 
adunării, precum şi Procedura 
privind exercitarea  dreptului de 
vot vor fi puse la dispoziţia acţio-
narilor cu cel puţin 30 de zile 
înaintea datei adunării, începând 
cu data de 23.03.2017. Documen-
tele mai sus menţionate vor fi puse 
la dispoziţia acţionarilor la sediul 
societăţii din Bucureşti, Str. Vişi-
nilor nr.25, Sector 2, în fiecare zi, 
de luni până vineri, între orele 
09:00–16:00, respectiv pot fi 
consultate/ descărcate şi de pe 
pagina de internet a societăţii:  

www.bucurcom.ro, secţiunea Acţi-
onariat-Documente. Acţionarii pot 
solicita, în scris, copii ale acestor 
documente, contra unei sume de 
0,1 lei/pagina. Exercitarea acestui 
drept se va face cu respectarea 
modalităţilor de transmitere şi a 
procedurii de identificare a acţio-
narilor menţionate mai sus pentru 
cazul exercitării drepturilor prevă-
zute la art.7 din Regulamentul 
CNVM nr.6/2009. Acţionarii 
înscrişi în registrul acţionarilor la 
data de referinţă pot participa şi 
vota  în cadrul Adunării generale 
ordinare personal sau prin împu-
ternicit, respectiv îşi pot exercita 
votul prin corespondenţă. Accesul 
acţionarilor îndreptăţiţi să parti-
cipe la Adunare este permis prin 
simpla probă a identităţii acestora, 
făcută cu actul de identitate, 
prezentat în original. Acţionarii 
persoane juridice, entităţile fără 
persoanalitate juridică precum şi 
persoanele fizice fără capacitate de 
exerciţiu participa la adunare prin 
reprezentantul legal, în baza docu-
mentelor atestând calitatea de 
reprezentant legal, conform regu-
lilor de identificare prezentate mai 
sus. Acţionarii pot fi reprezentaţi în 
adunarea generală şi  prin alte 
persoane, în baza unei împuterni-
ciri speciale sau generale. Împuter-
nicirea specială poate fi acordată 
oricarei persoane pentru reprezen-
tare într-o singură adunare gene-
rală şi conţine instrucţiuni specifice 
de vot din partea acţionarului 
emitent. Formularul de împuterni-
cire  specială va fi completat în 3 
(trei) exemplare: unul dintre exem-
plare va fi depus la sediul societăţii 
sau transmis, prin poştă, curier sau 
electronic însoţite de semnătura 
electronică extinsă la adresa de 
mail www.office@bucurcom.ro, 
până cel mai târziu la data de 

21.04.2017, ora 09.00,  un exemplar 
va fi înmânat împuternicitului şi al 
treilea exemplar va rămâne la 
acţionarul reprezentat. Formularul 
de împuternicire specială va fi 
depus personal la sediul societăţii, 
în scopul verificării identităţii. 
Certificarea identităţii semnata-
rului acţionar va fi făcută de notar 
sau de un avocat dacă formularul 
de împuternicire specială este 
expediat prin poştă sau curier. În 
cazul acţionarilor fără capacitate 
de exerciţiu, formularul de împu-
ternicire specială este semnat de 
către reprezentantul legal al aces-
tora. Identificarea reprezentantului 
persoana fizică se va face în baza 
actului de identitate, iar a repre-
zentantului legal al persoanei juri-
dice în baza documentului 
atestând această calitate, conform 
regulilor de identificare. Desem-
narea reprezentanţilor acţionarilor 
se poate face, în conformitate cu 
prevederile art.17 din Regula-
mentul nr. 6/2009 şi prin procură 
specială în format .pdf căreia i s-a 
încorporat, ataşat sau i s-a asociat 
logic o semnatură electronică cu 
respectarea condiţiilor prevăzute 
de Legea nr.455/2001 transmisă 
prin e-mail la adresa office@
bucurcom.ro. În cazul în care 
semnătura electronică aparţine 
reprezentantului legal al unui acţi-
onar, această calitate trebuie să fie 
precizată în certificatul semnăturii 
electronice. Acţionarii pot acorda o 
împuternicire generală valabilă 
pentru o perioadă care nu va 
depăţi 3 ani, permiţând reprezen-
tantului său a vota în toate aspec-
tele aflate în dezbaterea adunărilor 
generale ale acţionarilor a uneia 
sau mai multor societăţi identifi-
cate în împuternicire, inclusiv în 
ceea ce priveşte acte de dispoziţie, 
cu condiţia ca împuternicirea să fie 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Colectare 

Executare Silită Persoane Juridice. 1. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în 

ziua de 19, luna aprilie, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, se vor 

vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/ terței persoane SC Jesilden Cris 

SRL, licitația a III - a, pentru: Denumire bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile 

care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., 

Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *; 1. Modul metalic cu caracter provizoriu, în suprafață construită de 

12 mp, dobândit conform contract de vânzare - cumpărare nr. 3086/23.08.2011, amplasat pe terenul 

Primăriei Municipiului Ploiești, conform convenție nr. 28/24.02.2016, 8.508 lei, 19%. 2. În temeiul art. 

250, alin. (2) din Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 20, luna aprilie, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, 

str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SC Chirila Com SRL, CUI 7118640, a III - a licitație, pentru: Denumirea 

bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 

cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scu-    

tit *); 1. Chioșc din tâmplărie termopan, suprafață construită de 7.70 mp, amplasat în municipiul 

Ploiești, zona Piața Nord, jud. Prahova, Proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 102925/ 

03.06.2014/ P.V. adițional nr. 107952/14.12.2016, încheiat de Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Prahova, 3.470 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru 

vânzarea bunurilor mobile/ imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare. 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de 

cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației în contul RO31TREZ5215067XXX013036; 

c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, 

copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru 

persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba română; f). pentru persoanele 

fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de 

identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului, prin care certifică faptul că nu 

este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile 

legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau 

altele asemenea. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0244.407.710, int. 163. Data 

afișării: 07.04.2017.
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acordată de către acţionar, în cali-
tate de client, unui intermediar 
definit conform art.2 alin.1 pct. 14 
din Legea nr. 297/2004, sau unui 
avocat. Împuternicirile generale, 
înainte de prima lor utilizare, se 
depun la societate cu 48 de ore 
înainte de adunare, în copie, cupri-
zând menţiunea conformităţii cu 
originalul sub semnatura reprezen-
tantului. Copii certificate ale împu-
ternicirilor sunt reţinute de 
societate, făcându-se menţiune 
despre aceasta în procesul verbal al 
adunării generale. Acţionarii nu 
pot fi reprezentaţi în adunarea 
generală a acţionarilor pe baza 
unei împuterniciri generale de 
către o persoană care se află într-o 
situaţie de conflict de interese, în 
conformitate cu prevederile art. 
243 alin.6 indice 4 din Legea 
297/2004.  Vor fi luate în conside-
rare doar formularele de împuter-
nicire depuse la sediul BUCUR 
S.A., precum şi notificările electro-
nice de desemnare a reprezentan-
ţilor, primite până cel târziu 
21.04.2017, ora 09.00. Acţionarii 
pot vota în cadrul Adunării şi prin 
corespondenţă. Vor fi luate în 
considerare doar buletinele de vot 
prin corespondenţă primite până 
la data de 21.04.2017, ora 09.00 şi 
transmise cu respectarea următoa-
relor condiţii: -buletine de vot 
certificate, transmise în plic ce va 
avea menţiunea „vot prin cores-
pondenţă AGOA 24/25.04.2017”, 
prin poştă sau curier pe adresa  
BUCUR S.A. –Bucureşti, str. Vişi-
nilor nr.25, sector 2. Certificarea 
buletinului de vot se va face fie 
prin autentificare de către un notar 
public, fie prin atestarea identităţii 
acţionarului semnatar de către un 
avocat; -buletine de vot în format 
.pdf căruia i s-a încorporat, ataşat 
sau asociat logic o semnătură elec-

tronică extinsă cu respectarea 
condiţiilor prevăzute de Legea 
nr.455/2001 transmise prin e-mail 
la adresa www.office@bucurcom.
ro. În cazul în care semnătura 
electronică aparţine reprezentan-
tului legal al unui acţionar, această 
calitate trebuie precizată în certifi-
catul semnăturii electronice; -bule-
tine de vot depuse personal la 
sediul societăţii cu semnătura acţi-
onarului persoană fizică sau, după 
caz, a reprezentantului legal al 
acţionarului persoană juridică 
(identificat conform Regulilor de 
identificare), certificată prin 
semnătura persoanei desemnate 
special în acest sens de Consiliul de 
Administraţie al BUCUR S.A.                                  

l Convocatorul Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor S.C. 
Romelectro S.A. -Consiliul de 
administraţie al S.C. Romelectro 
S.A. convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor S.C. 
Romelectro S.A. ,  Nr.  R.C.  
J40/187/1991, C.U.I. 1557850, la 
sediul societăţii din Bucureşti, 
b-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 4, 
sector 2, la data de 10 mai 2017 ora 
11, cu reconvocare în caz de necesi-
tate în data de 11 mai 2017 la 
aceeaşi oră şi în acelasi loc, ordine 
de zi fiind următoarea: 1- Ascul-
tarea şi aprobarea Raportului 
administratorilor privind gestiunea 
societăţii în anul 2016; 2- Ascul-
tarea Raportului de audit privind 
gestiunea societăţii în anul 2016; 
3- Discutarea şi aprobarea Situaţi-
ilor financiare anuale şi a contului 
de profit şi pierderi pe exerciţiul 
anului 2016; 4- Aprobarea reparti-
zării profitului societăţii şi stabi-
lirea dividendului societăţii pentru 
anul 2016; 5- Aprobarea realizării 
programului de investiţii pe anul 
2016; 6- Descărcarea de gestiune a 

Consiliului de administraţie la 
încheierea mandatului acestuia; 
7-Alegerea Consiliului de adminis-
traţie; 8- Stabilirea şi aprobarea 
Bugetului de venituri şi cheltuieli şi 
a Programului de activitate pe 
exerciţiul anului 2017; 9- Apro-
barea programului de investiţii pe 
anul 2017; 10- Aprobarea grilei de 
salarii şi organigramă S.C. Rome-
lectro S.A. pentru anul 2017; 11- 
Stabilirea indemnizaţiei şi a altor 
avantaje acordate de societate 
membrilor Consiliului de adminis-
traţie; 12- Aprobarea prelungirii 
contractului de audit financiar pe 
înca o perioadă de un an de zile; 
13- Aprobarea împuternicirii 
Consiliului de administraţie pentru 
a decide asupra ipotecării şi gajării 
a unei părţi din patrimoniul socie-
tăţii pentru obţinerea de credite 
bancare, şi să semneze contractele 
de ipotecă şi de credit la valorile ce 
vor fi negociate; 14- Aprobarea 
împuternicirii Consiliului de admi-
nistraţie pentru a decide cu privire 
la participarea, reducerea partici-
pării sau retragerea participării 
S.C. Romelectro S.A. de la capi-
talul social al altor societăţi comer-
c i a l e ;  1 5 -  A p r o b a r e a 
împuterniciţilor societăţii cu drept 
de semnatură pentru operaţiuni în 
conturile societăţii deschise la insti-
tuţiile bancare şi de credit. Pot 
participa acţionarii cuprinşi în 
registrul acţionarilor la data de 
referinţă de 8.04.2017, data de la 
care pot fi consultate la sediul 
societăţii documentele supuse 
aprobării A.GO.A. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie Viorel 
Gafita.

l Convocator Bajenaru Valeriu 
Constantin, Presedinte Consiliu de 
Administratie al S.C. Decirom 
S.A., cu sediul în Constanţa, 

Incinta Port, Număr Registrul 
Comerţului J13/516/1991, CUI 
RO1890411, în temeiul art. 111 din 
Legea nr. 31/1990, republicată, 
convoacă pe data de 25.05.2017, 
ora 12.00 la sediul societăţii, pentru 
acţionarii înscrişi în registrul acţio-
narilor la data de 15.05.2017 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor cu următoarea ordine 
de zi: 1. Prezentarea raportului 
Consiliului de Administraţie şi 
raportul auditorului financiar 
pentru anul financiar 2016. 2. 
Prezentarea şi aprobarea situaţiilor 
financiare încheiate la data de 
31.12.2016. 3. Numirea auditorului 
intern şi fixarea remuneraţiei. Acţi-
onarii care din diferite motive nu 
pot participa la sedinţă pot fi 
reprezentaţi în Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor de alţi 
acţionari în baza unei procuri 
speciale, depuse la sediul societăţii 
până la data de 23.05.2017 ora 
10.00 la Registratura S.C. Decirom 
S.A. Materialele referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi 
se află la dispoziţia acţionarilor la 
sediul societăţii, putând fi consul-
tate şi completate în condiţiile legii. 
În cazul nerealizării cvorumului 
necesar, cea de-a doua adunare se 
va ţine în data de 26.05.2017 în 
acelaşi loc şi oră şi cu aceeaşi 
ordine de zi.

l Administratorul Unic al S.C. 
ICPET ECO S.A. Bucureşti –cu 
sediul social în Bucureşti, sector 4, 
Sos. Berceni nr. 104 C.U.I. 
RO16951894 Nr. Ord. Reg. Com. 
J40/18841/2004 – convoacă  
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor din S.C. ICPET ECO 
S.A. Bucureşti  în data de 10  Mai 
2017 –ora  12,00 –la sediul social 
din Bucureşti, sector 4, Sos. 
Berceni nr. 104. În cazul neîntru-
nirii cvorumului, Adunarea Gene-
rala Ordinară a Acţionarilor din 
S.C. ICPET ECO S.A, în a doua 
convocare, va avea loc în data de  
11 Mai 2017 -ora 12.00 –în acelaşi  
loc. Ordinea de zi pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
din S.C. ICPET  ECO S.A. Bucu-
reşti este următoarea: 1. Prezen-
tarea şi aprobarea Raportului 
Administratorului Unic  pentru 
activitatea desfăşurata in anul  
2016; 2. Prezentarea şi aprobarea 
Raportului Comisiei de Cenzori 
privind gestiunea societăţii pe anul 
2016; 3. Prezentarea şi aprobarea 
situaţiilor financiare anuale pentru 
anul 2016; 4. Prezentarea şi apro-
barea Proiectului Bugetului de 
Venituri şi Cheltuieli pentru anul 
2017; 5.Prezentarea şi aprobarea 
Programului de Investiţii şi Surse 
de Finanţare pentru anul 2017; 6. 
Descărcarea de gestiune a Admi-
nistratorului Unic  pentru activi-
tatea pe  anul 2016.

l Administratorul Unic al S.C. 
ICPET  ECO S.A. Bucureşti –cu 
sediul social în Bucureşti, sector 4, 
şos. Berceni nr. 104 C.U.I. 
RO16951894 Nr. Ord. Reg. Com. 
J40/18841/2004 –convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor din S.C. ICPET 
ECO S.A. Bucureşti  în data de 10  
Mai 2017 –ora  13.00 – la sediul 
social din Bucureşti, sector 4, şos. 
Berceni nr. 104. În cazul neîntru-
nirii cvorumului, Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
din S.C. ICPET ECO  S.A, în a 
doua convocare, va avea loc în 
data de  11 Mai 2017 -ora 13,00 –în 
acelaşi  loc. Ordinea de zi pentru 
Adunarea Generala Extraordinară 

a Acţionarilor din S.C. ICPET  
ECO S.A. Bucureşti este urmă-
toarea: 1. Realegerea Administra-
torului Unic pentru înca un 
mandat de patru ani de zile (2017-
2021) si modificarea alineatului 8 
al art. 12- Conducerea şi adminis-
trarea societăţii – din Actul Consti-
tutiv al S.C. ICPET ECO S.A. 
(autentificat de BNP Florea Maria 
sub nr. 2272 din 09 Nov. 2004 –
forma modificată atestată de 
Consilier Juridic Anca Vişoianu 
Constantinescu înscris în Tabloul 
Consilierilor Juridici Bucureşti sub 
nr. 40D-1271); 2. Desemnarea 
Administratorului Unic pentru 
semnarea şi prezentarea spre ates-
tare a Actului Adiţional Modifi-
cator al Actului Constitutiv şi a 
Actului Constitutiv modificat; 3. 
Desemnarea reprezentantului legal 
al acţionarilor în vederea îndepli-
nirii cuvenitelor menţiuni la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti.

l Electroconstrucţia ELCO Bucu-
reşti S.A., Bucureşti, sector 4, str. 
General Candiano Popescu nr. 3, 
J40/10065/1993, CUI 3972798, 
convocare a Adunarii Generale 
Ordinare a Acţionarilor Electro-
construcţia ELCO Bucureşti S.A. 
cu sediul în Bucureşti, sector 4, Str. 
General Candiano Popescu nr. 3. 
Administratorul special al socie-
tăţii dl. Stancu Nicu convoacă 
adunarea generala ordinară a 
acţionarilor Societăţii Electrocon-
strucţia ELCO Bucureşti S.A. în 
insolvenţă, la data de  10 mai 2017, 
ora 11.00 la sediul societăţii pentru 
acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la sfârşitul zilei de 
01.05.2017, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Aprobarea Raportului de 
gestiune al administratorului 
special pentru anul 2016. 2. Apro-
barea descărcării de gestiune a 
administratorului special pentru 
exerciţiul financiar al anului 2016. 
3. Aprobarea Raportului cenzo-
rului privind exerciţiul financiar 
pentru anul 2016. 4. Aprobarea 
Bilanţului contabil, a contului de 
profit şi pierderi şi a execuţiei 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2016. Dacă cvorumul 
necesar nu se va întruni la data 
menţionată, adunarea generală a 
acţionarilor se va ţine tot la sediul 
societăţii la data de 17.05.2017, ora 
11.00, cu aceeaşi ordine de zi. 
Formularele de procură pentru 
participare la adunarea generală 
sunt disponibile la sediul societăţii. 
Procurile se vor depune în original 
la sediul societăţii, până la data de 
09.05.2017 inclusiv.  Materialele de 
interes pentru acţionari pentru 
această şedinţă de adunare gene-
rală se pot consulta la sediul socie-
tăţi i ,  începând cu data de 
01.05.2017. Admin. special Stancu 
Nicu.

l Convocator  S.C. UTIL 
GRANT S.R.L., în reorganizare, 
persoană juridică română, cu 
sediul în Bucureşti, str. Ing. Pascal 
Cristian nr. 4B, sector 6, înregis-
trată la Registrul Comerţului sub 
nr. J40/18817/1993, având C.U.I. 
RO4381684, prin administratorul 
special dl. Gusta Gabriel Vasile, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Asociaţilor Societăţii în 
data de 27.04.2017, ora 14, la 
sediul societăţii. Adunarea Gene-
rală Ordinară a Asociaţilor va avea 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea bilanţului contabil şi a 
contului de profit şi pierdere 
pentru exerciţiul financiar 2016; 2. 

Aprobarea  Raportului Adminis-
tratorului Special pentru exercitiul 
financiar 2016; 3. Aprobarea buge-
tului de venituri şi cheltuieli pentru 
exerciţiul financiar 2017; 4. Împu-
ternicirea administratorului 
special, dl. Gusta Gabriel Vasile, 
pentru semnarea Procesului Verbal 
şi a Hotărârii Adunării Generale 
Ordinare  a Asociaţilor. 5. Diverse. 
În cazul în care nu sunt întrunite 
condiţiile de cvorum prevăzute de 
Actul Constitutiv al societăţii la 
prima convocare, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Asociaţilor S.C. 
Util Grant S.R.L. se va întruni, la a 
doua convocare  în data de 
28.04.2017, ora 14, în aceeaşi 
locaţie. Administrator Special, 
Gusta Gabriel Vasile.

l Convocare Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii 
Vulcan S.A., subscrisă Euro Insol 
SPRL, cu sediul ales pentru comu-
nicare în Bucureşti,  strada 
Costache Negri nr. 1-5, etaj 3, 
sector 5, RSP 0069, cod de identifi-
care fiscală RO 21119285, în cali-
tate de administrator judiciar al 
Societăţii Vulcan S.A.,cu sediul în 
Bucureşti, strada Dumitru Bruma-
rescu  nr. 15, Sector  4, avand cod 
unic de înregistrare RO 401290, 
înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului Bucureşti sub nr. 
J40/1655/1991, desemnat prin 
Încheierea din data de 21/05/2013 
prounţată de Tribunalului Bucu-
reşti -Secția a VII-a Civilă în 
Dosarul nr. 18754/3/2013, în 
temeiul Legii nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insol-
venței şi de insolvență, Legii nr. 
31/1990 privind societățile comer-
ciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 
297/2004 privind piața de capital, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, Regulamentului CNVM 
nr. 6/2009 privind exercitarea 
anumitor drepturi ale acționarilor 
în cadrul adunărilor generale ale 
societăților comerciale, cu modifi-
cările şi completările ulterioare şi 
Actului Constitutiv al societății: 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii 
Vulcan S.A. pentru data de 
29/05/2017, ora 11:00 la sediul 
Societăţii din Bucureşti, strada 
Dumitru Brumarescu nr. 15, sector 
4. Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor va avea ca ordine de 
zi următoarele: 1. Discutarea şi 
aprobarea situațiilor financiare 
anuale (bilanțul contabil, contul de 
profit şi pierderi, note explicative) 
pentru exercițiul financiar al 
anului 2016. 2. Audierea Rapor-
tului auditorului financiar extern 
asupra situațiilor financiare întoc-
mite de  Vulcan S.A. la data de 
31/12/2016. 3. Aprobarea datei de 
26/06/2017 ca dată de înregistrare 
a hotărârii AGOA pentru identifi-
carea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârii AGOA, 
conform art. 238 din Legea 
297/2004 privind piaţa de capital si 
a datei de 25/06/2017 ca ex-date 
calculata în conformitate cu defi-
niția dată de prevederile art. 2 lit. f 
din Regulamentul CNVM nr. 
6/2009. 4. Aprobarea împuternicirii 
dlui Petrişor Nicolae, Adminis-
trator special, cu aducerea la înde-
plinire a prezentei hotărâri AGOA 
precum şi efectuarea demersurilor 
necesare pentru înregistrarea aces-
teia la ASF, BVB, Oficiul Regis-
trului Comerțului Bucureşti, 
semnarea Actului Constitutiv 
actualizat şi a altor documente 
necesare la notariat. Aprobarea 
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dreptului Administratorului 
Special  de a delega toate sau o 
parte din puterile conferite mai sus 
oricărei persoane competente 
pentru a îndeplini acest mandat. În 
cazul în care nu se întruneşte 
cvorumul legal, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor Socie-
tăţii Vulcan S.A. va avea loc în 
data în data de 30/05/2017 în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu 
aceeaşi ordine de zi şi aceeaşi data 
de referinţă. Capitalul social al 
Vulcan S.A. este format din 
29.722.686 acțiuni nominative, 
dematerializate, cu valoare nomi-
nală de 2,5 lei, fiecare acțiune deți-
nută dând dreptul la un vot în 
Adunarea Generală a Acționarilor. 
Participă acţionarii înscrişi în 
registrul de evidenţă al acţionarilor 
la data de 16/05/2017, considerată 
data de referinţă. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, indi-
vidual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social are/ au dreptul 
de a introduce noi puncte pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală şi de asemenea are/ au 
dreptul de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi. Propunerile privind 
introducerea de noi puncte pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare, însoţite de copiile actelor 
de identitate (buletin/ carte de 
identitate în cazul persoanelor 
fizice, respectiv certificat de înre-
gistrare în cazul persoanelor juri-
dice), ale acţionarilor, pot fi depuse 
la sediul societăţii din Bucureşti, 
str. Dumitru Brumarescu nr. 15, 
sector 4, în termen de cel mult 15 
zile de la data publicării prezentei 
convocări în Monitorul Oficial al 
României, partea a IV-a, în plic 
închis, cu menţiunea scrisă în clar 
ş i  cu majuscule:  PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ DIN 
DATA DE 29/30.05.2017. Fiecare 
acţionar poate depune întrebări în 
scris privind punctele de pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare, însoţite de copia actului 
de identitate valabil (buletin/ carte 
de identitate în cazul persoanelor 
fizice, respectiv certificat de înre-
gistrare în cazul persoanelor juri-
dice), la sediul Societăţii din 
Bucureşti, str. Dumitru Bruma-
rescu nr. 15, sector 4, până la data 
de 22.05.2017, în plic închis, cu 
menţiunea scrisă în clar şi cu 
m a j u s c u l e :  P E N T R U 
ADUNAREA GENERALĂ DIN 
DATA DE 29/30.05.2017. Accesul 

acţionarilor înscrişi în registrul 
acţionarilor la data de referinţă, în 
locul în care se desfăşoară 
adunarea generală a acţionarilor, 
este permis prin simpla probă a 
identităţii acestora, făcută în cazul 
acţionarilor persoane fizice cu 
actul de identitate sau, în cazul 
persoanelor juridice şi al acţiona-
rilor persoane fizice reprezentate, 
în baza unei împuterniciri speciale 
(procuri speciale) sau generale. 
Procurile speciale se pot obţine de 
la sediul societăţii sau accesând 
pagina de internet, la adresa www.
vulcan.ro, secţiunea Investitori/ 
AGA începând cu data de 
10/04/2017. Împuternicirea gene-
rală se poate acorda de către acţio-
narul emitent, în condiţiile Legii 
297/2004 privind piața de capital, 
art. 243 alin. 62–65, unui interme-
diar, conform art. 2 alin. (1) 
punctul 14 din aceeaşi lege sau 
unui avocat. La completarea 
procurilor speciale acționarii 
trebuie să țină cont de posibilitatea 
completării/ actualizării ordinii de 
zi, caz în care aceste documente 
vor fi actualizate şi disponibilizate 
până cel târziu la data de 
16/05/2017. Acţionarii persoane 
fizice care nu pot participa la 
adunarea generală, precum şi acţi-
onarii persoane juridice, vor 
depune până la data de 27/05/2017, 
la sediul societăţii, împuternicirile 
speciale sau generale prin care 
împuternicesc alte persoane să-i 
reprezinte. Acționarii Societății 
înregistrați la Data de Referinţă în 
registrul acţionarilor eliberat de 
Depozitarul Central S.A. au posibi-
litatea de a vota prin corespon-
denţă, înainte de Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, 
prin utilizarea formularului de 
buletin de vot pentru votul prin 
corespondenţă ("Buletinul de vot"). 
Buletinul de vot poate fi obţinut 
începând cu data de 10/04/2017 de 
la Registratura Societăţii şi de pe 
website-ul Societăţii (www.vulcan.
ro). În cazul votului prin corespon-
denţă, Buletinele de vot, comple-
tate şi semnate, pot fi transmise 
sau depuse personal către/ la 
Registratura Societăţii prin orice 
formă de curierat cu confirmare de 
primire astfel încât să fie înregis-
trate ca fiind primite la Registra-
tura Societăţii până cel târziu la 
data de 26/05/2017, în plic închis, 
cu menţiunea scrisă în clar şi cu 
m a j u s c u l e :  P E N T R U 
ADUNAREA GENERALĂ DIN 
DATA DE 29/30.05.2017. Buleti-
nele de vot care nu sunt primite la 
Registratura Societăţii până la 
data mai sus menţionată nu vor fi 
luate în calcul pentru determinarea 

cvorumului şi majorităţii în 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor. La completarea 
votului prin corespondență acțio-
narii trebuie să țină cont de posibi-
litatea completării/ actualizării 
ordinii de zi, caz în care aceste 
documente vor fi actualizate şi 
disponibilizate până cel târziu la 
data de 16/05/2017. Sub sancţiunea 
neluării în considerare a voturilor 
exprimate prin corespondenţă în 
caz contrar, formularele de vot 
prin corespondenţă trebuie însoţite 
obligatoriu de documente care să 
permită identificare acţionarilor, 
astfel: în cazul acţionarilor 
persoane fizice: -copie C.I./ B.I. sau 
paşaport în termen de valabilitate; 
-un specimen de semnătură lega-
lizat/ certificat de un notar public 
sau de un organism cu competenţe 
de legalizare/ certificare a semnă-
turii sau se poate proceda direct la 
legalizarea/ certificarea semnăturii 
aplicate pe formularul de vot prin 
corespondenţă; -dacă este cazul, 
copie C.I./ B.I. paşaport în termen 
de valabilitate şi specimen de 
semnătură care să îndeplinească 
toate condiţiile de mai sus pentru 
reprezentantul legal al acţionarului 
persoană fizică, precum şi copie a 
documentului oficial care atestă 
calitatea de reprezentant legal 
(poate fi orice document din care 
rezultă lipsa capacităţii de exer-
ciţiu a acţionarului persoană fizică 
şi/ sau motivul pentru care acestuia 
i-a fost desemnat un reprezentant 
legal). În cazul acţionarilor 
persoane juridice: -copie C.I./ B.I. 
sau paşaport în termen de valabili-
tate pentru reprezentantul legal al 
acţionarului- persoană juridică; 
-un specimen de semnătură pentru 
reprezentantul legal al acţiona-
rului, legalizat/ certificat de un 
notar sau de un alt organism cu 
competenţe de legalizare/ cerificare 
a semnăturii sau se poate proceda 
direct la legalizarea/ certificarea 
semnăturii aplicate pe formularul 
de vot prin corespondenţă; -copie a 
certificatului de înmatriculare sau 
a unui document echivalent; -copie 
a documentului oficial care atestă 
calitatea de reprezentant legal a 
persoanei fizice care semnează 
formularul de vot prin corespon-
denţă în numele acţionarului - 
persoană juridică (poate fi un 
certificat emis de Registrul Comer-
ţului sau de orice alt organism 
similar). Documentele, materialele 
informative şi proiectele de hotă-
râri în legătură cu Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor pot fi 
consultate de acţionari la sediul 

societăţii, în zilele lucrătoare, înce-
pând cu data de 10/04/2017. 
Pentru a se asigura condiţii bune 
de desfăşurare a Adunării Gene-
rale a Acționarilor VULCAN S.A., 
rugăm ca acţionarii să-şi anunţe 
din timp intenţia de a participa la 
şedinţă, la telefon numărul 
021-3199480 sau prin fax la 
numărul 021.3199481, până cel 
târziu în data de 25/05/2017. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
numărul de telefon menţionat mai 
sus şi pe website-ul societăţii (www.
vulcan.ro). Administrator judiciar, 
EURO INSOL SPRL prin Practi-
cian Coordonator.

LICITAȚII  
l Primăria Comunei Colceag, 
judeţul Prahova, scoate la licitaţie 
în data de 03.05.2017, ora 12.00, în 
vederea concesionării, un imobil 
(clădire) în suprafaţă de 832.20mp 
şi terenul aferent în suprafaţă de 
1.938mp. Ofertele se primesc până 
în data de 03.05.2017, ora 10.00. 
Relaţii la sediul Primăriei Colceag. 
Tel.0244.447.001. 

l Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, 
organizează licitaţie publică 
deschisă pentru: -concesionare 
teren în suprafaţă de 5538mp, T78, 
în data de 6.04.2017- orele 11.00, 
pentru exploataţie agricolă. Preţul 
minim de pornire al licitaţiei 
publice deschise este de 400 lei/an. 
Data limită pentru depunerea 
ofertelor: 6.04.2017, orele 9.00; 
-concesionare spaţiu în suprafaţă 
de 17,94mp situat în imobil Şcoala 
Valea Adâncă,  în  data  de 
26.04.2017, orele 11.00, pentru 
desfăşurare diverse activităţi/ 
prestări servicii. Preţul minim de 
pornire al licitaţiei publice deschise 
este de 700 lei/an. Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 
26.04.2017, orele 9.00. Caietul de 
sarcini poate fi obţinut de la Biroul 
Achiziţii Publice din cadrul Primă-
riei comunei Miroslava, judeţul 
Iaşi. Costul Caietului de sarcini 
este de 50 lei.

l SC Hidroconstrucţia SA UCM 
Banat, cu sediul în Caransebeş, Str.
Ardealului, nr.166, jud.Caraş-Se-
verin, organizează licitaţie de 
aproximativ 236to deşeuri metal în 
zona Caransebeş, 53to deşeu metal 
în zona Petroşani şi 79to în zona 
Gura Văii, cu preţul de pornire de 
0,84Lei/kg, aproximativ 333kg 
cupru cu preţul de pornire de 
18Lei/kg şi aproximativ 300kg 
aluminiu cu preţul de pornire de 

4Lei/kg, în data de 20.04.2017, ora 
13.00. Garanţia de participare este 
de 16.000Lei pentru zona Caran-
sebeş, 3.600Lei pentru zona Petro-
şani, respectiv 5.400Lei pentru 
zona Gura Văii. Licitaţia va avea 
loc indiferent de numărul de parti-
cipanţi. Caietul de sarcini şi infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
telefonul: 0741.331.955, Ing.
Patruta Cristian. 

l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în mun.Slatina, 
Bld.Sf.Constantin Brâncoveanu, 
nr.3, jud.Olt, organizează, în 
conformitate cu prevederile Hotă-
rârii Consiliului Local al Mun. 
Slatina nr. 62/30.03.2017, la data 
de 18.04.2017, ora 12.00, licitaţie 
publică pentru închirierea spaţiului 
destinat comerţ alimentaţie 
publică din incinta Clubului 
Nautic şi de Agrement „Plaja Olt” 
reprezentând foişor din lemn în 
suprafaţă construită la sol de 
27,35mp, iar suprafaţă utilă de 
23,65mp. Procurarea documenta-
ţiei pentru participarea la licitaţie 
se face de la Clubul Sportiv Muni-
cipal Slatina, cu sediul în mun.
Slatina, Bld. Sf. Constantin Brân-
coveanu, nr.3, jud.Olt, persoană de 
contact: Cirstea Lidia, telefon/fax: 
0349.881.148, e-mail: csmslatina@
yahoo.com. Depunerea ofertelor se 
face la sediul Clubului Sportiv 
Municipal Slatina până la data de 
18.04.2017, ora 09.00.

l Primăria Comunei Sadova, cu 
sediul în localitatea Sadova, str.
Craiovei, nr.165, jud.Dolj, cod 
f i s c a l :  4 5 5 3 4 3 7 ,  t e l . / f a x : 
0251.376.622, e-mail: sadova@
cjdolj.ro, organizează negociere 
directă pentru concesionarea tere-
nului extravilan şi intravilan, 
parcelat, în suprafață totală de 
16.971ha, proprietate publică a 
Comunei Sadova, la data de 
02.05.2017, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Comunei Sadova. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor: 24.04.2017, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Sadova. 
Data transmiterii anunțului de 
l ic i taț ie  pentru publ icare : 
05.04.2017. 

l SC UPL Consulting SRL, prin 
l ichidator judiciar,  anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
tuturor bunurilor mobile aflate in 
patrimoniul debitoarei. Bunurile se 
vand global si nu defalcat pe 
fiecare sortiment. Pretul de pornire 
al licitatiei este conform ofertei nr. 

470/29.03.2017. Licitatia este orga-
nizata in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 05.04.2017, a 
regulamentului de participare la 
licitatie si va avea loc pe data de 
19.04.2017 orele 11.30 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
strada Ion Maiorescu, bl 33 S1, 
et.7, cab 7B. Conditii de partici-
pare si relatii suplimentare la 
telefon 0344104525.

l SC Grup XL Company SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare a activelor societăţii debi-
toare, după cum urmează: Activul 
nr.1: Hala de depozitare si birouri 
administrativ- compus din teren cu 
suprafata  de  3 .127  mp s i 
constructii cu suprafata  utila de 
2.454 mp. situat in Iasi, Calea 
Chisinaului nr.35 Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei (respectiv 531.000 
Eur) (60% din valoarea de 
evaluare fara TVA). Activul nr.2: 
Proprietate imobiliara - teren situat 
in Zona Antibiotice, jud.Iasi cu 
front la E583, avand suprafata de 
8.558 mp. Pretul de vanzare fiind 
in cuantum de 682.619,40lei 
(respectiv 154.038 EUR) (60% din 
valoarea de evaluare fara TVA).
Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce urmează 
a fi scoase la vânzare au obligaţia, 
sub sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt până la data 
de 12.04.2017orele 12.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iasi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, ÎN data de 
13 aprilie 2017 orele 12.00 şi se va 
desfăşura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei şi ale 
regulamentului de vânzare aprobat 
de adunarea creditorilor din data 
de 24.03.2017. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiei, Regula-
ment ce poate fi consultat atat la 
dosarul cauzei cat si la sediul lichi-
datorului. Adjudecatarul va fi ţinut 
la plata preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare şi desfăsu-
rare a licitaţiei. Ofertantii sunt 
obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie de 
participare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a licita-
tiei. Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Natională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Judeteană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Municipal Bușteni. Anunț licitație. A.J.F.P. Prahova - S.F.O. 

Bușteni anunță organizarea licitației privind vânzarea bunurilor 

imobile, clădire în suprafață construită de 182,58 mp și suprafață 

utilă de 152,15 mp, din acte - Canton silvic Urechea, construită 

din fundații piatră, structură zidărie cărămidă, învelitoare din 

tablă galvanizată, tâmplărie exterioară din lemn, cu instalație 

electrică și apă, având nr. cadastral 20734-C1 și teren aferent în 

suprafață de 1.874 mp având nr. Cadastral 20734, situate în 

localitatea Azuga, Tarla 24, parcela C80, județul Prahova, la sediul 

din oraș Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 3, în data de 20.04.2017, 

ora 13.00. Bunurile imobile sunt proprietatea debitorului SC Ana 

& Petrus Properties SRL, CUI 26827487, cu domiciliul în Ploiești, 

str. Alexandru Odobescu, nr. 65, județul Prahova. Prețul de 

pornire al licitației este de 639.434 lei, exclusiv TVA. Anunțul nr. 

12160/06.04.2017 poate fi consultat la sediul organului fiscal, la 

primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare, 

privind condiții de participare și actele necesare la depunerea 

ofertelor, puteți apela nr. de telefon 0244.320.155; persoană de 

contact Aldea Cristin.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 

în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 

Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Ingri & 

Crin Trading SRL - Lerești, după cum urmează: Denumire: 

Autoutilitară transport bușteni Volvo FH 12, nr. înmatriculare AG-

01-GIT, an fabricație 2001. Valoare [Ron, fără TVA]: 135.600 lei. 

Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, 

actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile 

menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 

participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 

bunurile solicitate) în contul RO78TREZ0475067XXX004233, 

deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, precum și celelalte 

documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în 

ziua de 26/04/2017. Licitația va avea loc în data de 27/04/2017, 

ora 11:00:00, la sediul SC Ingri & Crin Trading SRL, sat Voinești, 

com. Lerești, nr. 455, jud. Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 

invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 

pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, tel. 

0248.510098.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 

în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 

Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: Parse Ion - 

Câmpulung, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără 

TVA]: Teren intravilan fânețe, în sup. 5000 mp, 33.000 lei; Teren 

intravilan arabil, în sup. 4580 mp, 30.000 lei; Teren intravilan 

curți - construcții, în sup. 1640 mp, 14.500 lei; Teren intravilan 

fânețe, în sup. 1500 mp, 10.000 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 

sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea 

de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 

RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung 

Argeș, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 

Legea 207/2015, până în ziua de 17/04/2017. Licitația va avea loc 

în data de 18/04/2017, ora 11:00:00, la Câmpulung, str. Doctor 

Nicolae Falcoianu, nr. 62, jud. Argeș. Bunurile sunt libere de 

sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 

sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 

suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung, tel. 0248.510098.
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indicat de lichidator. Pentru parti-
ciparea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,  
jud.  Iaşi ,  până la data de 
12.04.2017 orele 12.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: C.I.I. 
Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232.240890; 0742.109899, Fax 
0232.240890.

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e - m a i l  a l e  p e r s o a n e i  d e 
contact: Primăria oraşului Horezu, 
Strada 1 Decembrie, numărul 7, 
Horezu, judeţul Vâlcea, telefon 
0250860190, fax 0250860481, 
email primaria@orasul-horezu.ro. 
2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
ce urmează să fie concesi-
onat: Concesionarea loturilor de 
teren 4, 5, 7, 10-15, 17-23 din 
punctul "Treapt"oraşul Horezu, 
județul Vâlcea în vederea înființării 
"Parc Industrial Treapt”. 3. Infor-
maţii privind documentaţia de 
atribuire:  Se pot obține de la 
Primăria oraşului Horezu, strada 1 
Decembrie, nr.7, oraşul Horezu, 
județul Vâlcea, camera 3. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire:  Prin 
cumpărare de la Primăria oraşului 
Horezu, camera 3. 3.2. Denumirea 
şi adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia  de atr i -
buire: Compartiment Secretar din 
cadrul Primăriei oraşului Horezu, 
Strada 1 Decembrie, numărul 7, 
camera 3. 3.3. Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 
privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate 
publică, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 22/2007: Costul este 

20 de lei/exemplar prin cumpărare 
directă de la casieria unității. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor:  18/04/2017, Ora 
12:00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: 4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 20/04/2017, Ora 10:00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria oraşului Hore-
zu,strada 1 Decembrie numărul 7, 
județul Vâlcea. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă:  Ofertele trebuie 
depuse în două exemplare, original 
şi copie. 5. Data şi locul la care este 
programată începerea procedurii 
d e  n e g o c i e r e 
d i r e c t ă : 2 0 / 0 4 / 2 0 1 7   O r a 
11:00,Primăria oraşului Horezu, 
strada 1 Decembrie, numărul 7, 
camera 3, județul Vâlcea. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Vâlcea, Scuarul Revoluției nr. 
1, județul Vâlcea, Telefon (0250)73 
91 20, Fax (0250)73 22 07, adresă 
email:tribunalul-valcea@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunţului nego-
cierii către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 05/04/2017.

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e - m a i l  a l e  p e r s o a n e i  d e 
contact: Primăria oraşului Horezu, 
Strada 1 Decembrie, numărul 7, 
Horezu, judeţul Vâlcea, telefon 
0250860190, fax 0250860481, 
email primaria@orasul-horezu.ro. 
2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
ce urmează să fie concesi-
onat: Concesionarea loturilor de 
teren 2, 4 şi 6-8 din zona turistică 
"Plăieţ" , oraşul Horezu, judeţul 
Vâlcea, ce aparţin proprietăţii 
publice a oraşului Horezu în 
vederea construirii unor structuri 
de tip turistic, agroturistic şi de 
agrement, inclusiv anexele speci-
fice. 3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: Se pot obține 

de la Primăria oraşului Horezu, 
strada 1 Decembrie, nr.7, oraşul 
Horezu, județul Vâlcea, camera 3. 
3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Prin 
cumpărare de la Primăria oraşului 
Horezu, camera 3. 3.2. Denumirea 
şi adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia  de atr i -
buire: Compartiment Secretar din 
cadrul Primăriei oraşului Horezu, 
Strada 1 Decembrie, numărul 7, 
camera 3. 3.3. Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 
privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate 
publică, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 22/2007: Costul este 
20 de lei/exemplar prin cumpărare 
directă de la casieria unității. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor:  18/04/2017, Ora 
12:00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: 4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 20/04/2017, Ora 12:00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria oraşului Hore-
zu,strada 1 Decembrie numărul 7, 
județul Vâlcea. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă:  Ofertele trebuie 
depuse în două exemplare, original 
şi copie. 5. Data şi locul la care este 
programată începerea procedurii 
de negociere directă: 20/04/2017, 
Ora 13:00, Primăria oraşului 
Horezu, strada 1 Decembrie, 
numărul 7, camera 3, județul 
Vâlcea 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei:  Tribunalul 
Vâlcea, Scuarul Revoluției nr. 1, 
județul Vâlcea, Telefon (0250)73 91 
20, Fax (0250)73 22 07, adresă 
email:tribunalul-valcea@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunţului nego-
cierii către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 05/04/2017.

l Lichidator judiciar, societăţi 
profesionale de insolvenţă, asociate 
prin contract, YNA Consulting 
SPRL ŞI Consultant Insolvenţă 
SPRL, cu sediul procesual ales în 
Drobeta-Turnu-Severin, str.Mără-
şeşti, nr.18, jud. Mehedinţi, anunţă 
licitaţie publică cu strigare pentru 
vânzarea bunurilor mobile şi 
imobile existente în proprietatea 
debitoarei SC Izometal-Magellan 
SRL, cu sediul în Drobeta-Tur-
nu-Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 
11, parter, camera 2, judeţul Mehe-
dinţi, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului Mehedinţi sub 
nr. J25/276/2012, având cod de 
identificare fiscală nr. 6633311, 
aflată în procedura de faliment, 
conform sentinţei nr. 177/2016 din 
şedinţa publică din data de 
16.05.2016 pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinţi în dosar nr. 
6902 /101 /2012 ,  după  cum 
urmează: 1.*Teren intravilan cu 
St= 5.564mp, nr. cadastral 30243, 
Structura metalică- hală cu Sc = 
2.524mp şi Su = 2.406mp situată în 
Caransebeş, str. Ardealului, FN, 
Judeţul Caraş-Severin*, la preţul 
de  pornire  a  l i c i ta ţ ie i  de 
183.848,00Euro (echivalentul în lei 
la cursul BNR din ziua plăţii), 
valoarea nu include TVA; 
2.*SISTEM DE CÂNTĂRIRE 
AE60/16 de 80 tone, la preţul de 

pornire a licitaţiei de 3.261,00 Euro 
exclusiv TVA; 3.*SISTEM DE 
CÂNTĂRIRE AE60/16 de 60 tone, 
la preţul de pornire a licitaţiei de 
1.569,00 Euro exclusiv TVA. Lici-
taţia va avea loc la punctul de 
lucru al debitoarei situat în locali-
tatea Timişoara, str. Enric Baader, 
nr. 13, jud. Timiş, la data de 
25.04.2017, ora 13.00, iar în cazul 
în care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, licitaţia va fi reluată, în 
aceleaşi condiţii, la data de 
02.05.2017, ora 13.00, la data de 
09.05.2017, ora 13.00, la data de 
16.05.2017, ora 13.00, la data de 
23.05.2017, ora 14.00, respectiv la 
data de 30.05.2017, ora 13.00. 
Participarea la licitaţie este condi-
ţionată de achiziţionarea caietului 
de sarcini şi consemnarea unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei, până la înce-
perea licitaţiei în contul unic de 
insolvenţă deschis la Banca 
Comercială Carpatica, sub nr. 
RO98CARP036000766158 RO01. 
Invităm pe toţi cei care vor să se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop şi până la acel termen 
să depună oferte de cumpărare. 
Somăm pe toţi cei care pretind 
vreun drept asupra imobilelor să 
anunţe lichidatorul judiciar înainte 
de data stabilită pentru vânzare în 
termen, sub sancţiunea prevăzută 
de lege. Informaţii suplimentare, 
privind bunurile scoase la licitaţie, 
la telefoanele: 0252/328.293, 
0744.528.869, 0252/354.399, 
0742.592.183, 0256/220.827 sau 
0745.267.676 şi pe site-urile: www.
ynaconsulting.ro şi www.consul-
tant-insolventa.ro

l Anunt privind organizarea lici-
tatiei de masa lemnoasa pe picior 
din fondul forestier administrat de 
R.P.L. Ocolul Silvic Valea Hate-
gului R.A. din productia anului 
2017. Organizatorul licitatiei: 
Regia Publica Locala Ocolul Silvic 
Valea Hategului R.A., cu sediul in 
localitatea Densus, nr.35, jud. 
Hunedoara,  având telefon: 
0254.775.045, fax: 0254.775.045 şi 
adresa de e-mail: os.valeahate-
gului@gmail.com. Data şi ora 
desfăşurării licitaţiei: 19.04.2017 
ora 10:00. Locul desfasurarii licita-
tiei: O.S. Vl. Hategului, Densus, 
nr.35, Hunedoara (sediul Ocolului) 
Tipul licitatiei: Licitatie publica in 
plic inchis. Licitaţia este organizată 
şi se va desfăşura potrivit 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 
organizării preselecţiei 13.04.2017 
ora 10:00. Data şi ora-limită până 
la care pot fi depuse documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la 
licitaţie:documentatia pentru 
preselectie si inscrierea la licitatia 
de masa lemnoasa pe picior şi 
masa lemnoasa fasonata, va fi 
intocmita de catre agentii econo-
mici care doresc sa participle la 
licitatie in conformitate cu preve-
derile Regulamentului de valorifi-
care a masei lemoase din fondul 
forestier proprietate publica, 
aprobat prin HG 617/2016 si se 
poate trimite prin posta sau se va 
depune direct la sediul R.P.L. 
Ocolul Silvic Valea Hategului R.A., 
respectiv Densus, nr. 35, judetul 
Hunedoara, pana cel tarziu in data 
de 12.04.2017 ora 14.00. Lista 
partizilor/ grupajelor de partizi/
loturilor/pieselor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei şi 

pasul de licitare pentru fiecare 
partidă/ grupaj de partizi /lot /
piesă se regasesc in caietul de 
sarcini si sunt afişate la sediul 
organizatorului şi pe site-ul www.
ocoalederegim.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă pe picior oferit la 
licitaţie 2.725 mc, din care pe 
natură de produse: -produse Prin-
cipale 1.405(mc); -produse conser-
vare 501(mc); -produse secundare 
759 (mc); -produse accidentale 60 
(mc) şi, respectiv, pe specii şi grupe 
de specii: -răşinoase: 443(mc); -fag: 
2.206 (mc); -diverse tari: 67 (mc); 
-diverse moi: 9 (mc). Masa 
lemnoasă pe picior care se oferă 
spre vânzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publică certi-
ficat. Masa lemnoasă pe picior 
rămasă neadjudecată după înche-
ierea licitaţiei nu se poate adjudeca 
prin negociere. Caietul de sarcini 
poate fi procurat la sediul Ocolului 
Silvic Valea Hategului, începând 
cu data de 07.04.2017, valoarea 
caietului de sarcini fiind de 100 lei 
+TVA. Alte informaţii privind 
organizarea şi desfăşurarea licita-
ţiei: Neîncheierea contractului de 
vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase adjudecate, în termenul 
maxim de 10 zile lucrătoare, 
stabilit prin caietul de sarcini, din 
culpa exclusivă a operatorului 
economic/ grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru masa 
lemnoasă respectivă şi pierderea 
garanţiei de contractare aferente. 
Garanţia de contractare nu se 
restituie operatorului economic, în 
următoarele situaţii: a)nu a fost 
încheiat contractul de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase, în 
condiţiile legii, din culpa operato-
rului economic; b) nu a constituit 
garanţia de bună execuţie, la data 
încheierii contractului; c) îşi 
retrage oferta în perioada de vala-
bilitate a acesteia; d)a fost încheiat 
în termen contractul de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase, 
iar valoarea garanţiei, cu acordul 
părţilor, se foloseşte pentru consti-
tuirea cauţiunii prevăzute de art. 
66 alin.(1) din Legea nr. 46/2008 
-Codul silvic, republicată, cu modi-
ficările ulterioare, pentru constitu-
irea garanţiei de bună execuţie şi/
sau pentru plata contravalorii 
masei lemnoase contractate. 
Pentru informații şi date suplimen-
tare va puteți adresa organizato-
rului licitatiei: resp. fond forestier 
-Ing.  Danciu Andrei ,  te l . : 
0762.257.833; resp. productie –
Tehn .  Sandu  Eugen ,  t e l . : 
0762.257.832; -la telefon Ocol: 
0254.775.045, la fax: 0254.775.045 
şi prin e-mail os.valeahategului@
gmail.com. Organizator licitatie, 
Regia Publica Locala Ocolul Silvic 
Valea Hategului R.A.

PIERDERI  
l Pierdute Documente Control 
National seriile 48047 si 54338 si 
Document Control UE seria 
2024111 emise pentru SC Buspam 
Tour SRL. Se declara nule.

l S.C. Nidri Servicii S.R.L., 
CUI:33825543, declara pierdut si 
nul Certificatul de Inregistrare 
mentiuni aferent dosarului 
407018/19.11.2014 si rezolutia 
nr.137878/20.11.2014.

l Pierdut carnet antrenor nr. 
1011/2.10.2006 pe numele Mira 
George Daniel, disciplina tenis 
masa. Declar nul.

l Pierdut Certificat Constatator 
eliberat de ORC Arad, privind 
autorizarea activităţilor desfăşu-
rate la sediul  S.C. ET@LON  
S.R.L., societate înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J 
02/396/2002,  având C.U.Î . 
14632562. Îl declar nul.

l Pierdut Contract construire si 
Proces verbal predare primire locu-
inta, pe numele Tircoleanu Victor 
Octavian. Le declar nule.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala, pe numele Caragea 
Ioana. Declar nula.

l Pierdut Adeverinta plata inte-
grala, pe numele Radu Zamfira. 
Declar nula.

l Pierdut Chitanta achitare inte-
grala rate locuinta, Cosgarea 
Cornel. Declar nula.

l Pierdut Contract construire nr. 
6159/1971, Proces verbal predare 
primire din 09.02.1972 si Decizia 
nr. 1088/1973 atribuire teren, pe 
numele Angelescu Paulina 
Mariana. Le declar nule.

l Pierdut Proces verbal anexa la 
Contract construire A5724/1970, 
pe numele Bocanu Ion si Bocanu 
Daria. Declar nul.

l Pierdut Chitanta achitare inte-
grala apartament, pe numele 
Mitulescu Mihail si Mitulescu 
Niculina. O declar nula.

l Pierdut Chitanta achitare inte-
grala apartament, pe numele 
Comarniceanu Ion si Comarni-
ceanu Ioana. O declar nula.

l Pierdut Proces verbal din 
02.04.1972, pe numele Lefter 
Herman, Lefter Elisabeta. Il declar 
nul.

l Pierdut CUI şi certificate 
constatatoare pentru SC Mary 
Andre SRL, CUI:24061315, 
J38/682/2008. Se declară nule.

l Pierdut CUI şi certificate consta-
tatoare pentru: SC Cris&Dan 
Construct SRL, CUI:24137944, 
J16/1317/2008, SC Jana G Comsen 
SRL, CUI:6780843, J16/3496/1994, 
S C  A r g o  C o m p a n y  S R L , 
CUI:12779088, J16/117/2000. Se 
declară nule.

l Am pierdut actul casei (Ordinul 
23 al Prefectului) al imobilului 
situat în com. Cernica, sat 
Tânganu, str. Marin Preda nr. 11, 
pe numele de Badea Elena.

l Declar pierdut titlu de proprie-
tate nr. 10482/6 eliberat de Prefec-
tura Municipiului Bucureşti la 14 
iunie 2000, pe numele Vasile M. 
Liviu Marian. 

l Declar pierdut (nul) certificat de 
pregătire profesională a conducă-
torului auto, emis de A.R.R.  în 
2 8 . 0 2 . 2 0 1 5 ,  c u  n u m ă r u l 
0011001001,pe numele Mitruş 
Ionuţ Nicuşor.

l S.C. E.M.I. Data S.R.L., cu 
sediul social în sat Herla, com. 
Slatina, nr. 86, jud. Suceava, 
J33/338/10.04.2015,  C.U.I . 
34363469, pierdut un certificat 
constatator nr. 10936, eliberat la 
06.04.2015 de O.R.C. Suceava. Se 
declară nul. 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 

în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 

Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC New 

Style Lumitex SRL - Câmpulung, după cum urmează: Denumire, 

Valoare [Ron, fără TVA]: Mașină de cusut Uberdek - 1 buc., 1.650 

lei; Mașină de cusut liniară Durkop - 20 buc., 675 lei; Mașină de 

încheiat specială - 2 buc., 900 lei; Mașină de cusut Stafir - 2 buc., 

938 lei; Mașină de cusut liniară Broder - 2 buc., 938 lei; Mașină de 

cusut butonieră Rece - 2 buc., 1.200 lei; Mașină de cusut specială 

cu 4 cifre - 4 buc., 1.312 lei; Mașină de cusut Yamata - 1 buc., 

1.500 lei; Mașină de cusut Yamata - 3 buc., 638 lei; Mașină de 

cusut cu 3 fire Juky - 1 buc., 1.538 lei; Generator abur cu 5 posturi 

- 1 buc., 3.825 lei; Mașină de cusut cheiță Csepel - 1 buc., 1.763 

lei; Ansamblu masa de călcat - 9 buc., 1.913 lei; Mașină de cusut 

Paff - 2 buc., 2.613 lei; Mașină de croit Eastman - 1 buc., 2.438 lei; 

Boiler 25 litri - 1 buc., 3.188 lei; Mașină de cusut butoniere Yamata 

- 1 buc., 3.563 lei; Mașină de surfilat Rinoldi - 2 buc., 1.538 lei. 

Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, 

actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile 

menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 

participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 

bunurile solicitate) în contul RO78TREZ0475067XXX004233, 

deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, precum și celelalte 

documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în 

ziua de 27/04/2017. Licitația va avea loc în data de 28/04/2017, 

ora 11:00:00, la sediul SC New Style Lumitex SRL, Câmpulung, 

str. C-tin. Aricescu, nr. 13, jud. Argeș. Bunurile sunt libere de 

sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 

sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 

suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung, tel. 0248.510098.


