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

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

l UM 01556 Mangalia, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concursul pentru ocuparea 
postului vacant de personal civil 
contractual, referent debutant/
studii medii (liceu), vechimea în 
muncă nu este necesară, astfel: 
24.10.2016, ora 11.00- proba scrisă; 
31.10.2016, ora 12.30- interviul; 
data limită de depunere a dosarelor- 
17.10.2016, ora 15.30. Depunerea 
dosarelor şi organizarea concursului 
se vor face la sediul UM 01556 
Mangalia, strada Portului, nr.13, 
loc.Mangalia, judeţ Constanţa, 
unde vor fi afişate şi detaliile organi-
zatorice necesare. Date de contact 
ale secretariatului, la telefon: 
0241.750.661/ interior 105.

l Şcoala Gimnazială „Mircea 
Sântimbreanu” scoate la concurs 1 
post contractual vacant de biblio-
tecar cu studii superioare, vechime 
în specialitate minim 1 an, conform 
HG 286/2011. Concursul se va 
desfăşura luni, 24.10.2016, ora 
10.00, proba scrisă, 24.10.2016, ora 
11.30, interviul, la sediul nostru din 
Şos.Alexandria, nr.21, Sector 5, 
Bucureşti. Actele pentru dosarul de 
concurs se depun la secretariatul 
şcolii în perioada 03.10.2016-
14.10.2016, de luni-vineri, între 
orele 12.00-16.00. Pentru detalii 
privind conţinutul dosarului de 
concurs şi tematica de concurs 
sunaţi la nr.de tel: 021.420.67.95, de 
L-V, între orele 10.00-15.00.

l Căminul pentru Persoane Vârst-
nice, cu sediul în localitatea Sebeş, 
str.Peneş Curcanu, nr.17, judeţul 
Alba, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de: Psiholog 
debutant, număr posturi: 1, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 18.10.2016, 
ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 19.10.2016, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență; -Atestat de liberă prac-
tică eliberat de Colegiul Psiholo-
gilor din România; -Vechime: nu 
necesită vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 07.10.2016, 
ora 13.00, la sediul Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Sebeş. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Căminului pentru Persoane Vârst-
nice Sebeş, persoană de contact: 

B u m b u  N i c o l e t a ,  t e l e f o n : 
0258.734.999, fax: 0258.731.772, 
e-mail: cpv_sebes.alba@yahoo.com 

l Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie, cu sediul în B-dul 
Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, 
Bucureşti, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacantă de 
consilier, clasa I, gradul profesional 
superior, în data de 12.10.2016, ora 
10:00 va avea loc proba scrisă, la 
sediul Autorităţii. Interviul se va 
stabili la o dată ulterioară. Condi-
ţiile specifice pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
temporar vacantă de consilier, clasa 
I, gradul profesional superior: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul domeniul 
fundamental de ierarhizare este 
“ştiinţe sociale”, ramura de ştiinţă 
este “sociologie” /“psihologie şi 
ştiinţe comportamentale” -dome-
niul de licenţă este ”psihologie”; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 9 ani. Dosarul 
de concurs va conţine următoarele: 
a) formularul de înscriere prevăzut 
în anexa nr. 3 din H.G. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modifică-
rile şi completările ulterioare;  b) 
copia actului de identitate;  c) 
copiile diplomelor de studii şi ale 
altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări;  d) copia carne-
tului de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea 
în muncă şi, după caz, în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice;  e) cazierul judi-
ciar; f) adeverinţa care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abili-
tate; g) declaraţia pe propria 
răspundere sau adeverinţa care să 
ateste că nu a desfăşurat activităţi 
de poliţie politică. Copiile de pe 
actele mai sus menţionate se 
prezintă în copii legalizate sau 
însoţite de documentele originale, 
care se certifică pentru conformi-
tatea cu originalul de către secre-
tarul  comis ie i  de  concurs . 
Bibliografia se ridică de la sediul 
Autorităţii în momentul depunerii 
dosarului de concurs. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 
maximum 8 zile de la data publi-
cării anunţului. Informaţii supli-
mentare se obţin la telefon: 
021/310.07.89.

l Centrul European Cultural şi de 
Tineret pentru UNESCO „Nicolae 
Bălcescu”, cu sediul în Bucureşti, 
str.11 Iunie, nr.41, sectorul 4, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante, în 
cadrul Compartimentului Admi-
nistrativ, de şofer tr.prof.I -1 post, 

conform HG 286/23.03.2011, cu 
modificările ulterioare. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 25.10.2016, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 
25.10.2016, ora 13.00; -Proba 
interviu în data de 26.10.2016, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii liceale cu diplomă de baca-
laureat; -permis de conducere 
categoria B; -condiţii minime de 
vechime în activitatea de conducere 
auto -minim 5 ani; -disponibilitate 
de lucru peste program la nevoie; 
-disponibilitate de schimbare a 
programului de lucru; -domiciliu 
stabil în Bucureşti; -adeverință 
medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare eliberată 
de către medicul de familie sau de 
către unitățile sanitare abilitate; 
-dovada testului psihologic; -cazi-
erul judiciar că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil 
cu funcția pentru care candidează; 
-curriculum vitae. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs între 01.10-14.10.2016, de 
luni până joi, între orele 9.00-15.30, 
şi vineri, între orele 9.00-12.30, la 
sediul  Centrului  European 
Cultural şi de Tineret pentru 
UNESCO „Nicolae Bălcescu”. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Centrului European Cultural şi de 
Tineret pentru UNESCO „Nicolae 
Bălcescu”, la Compartimentul 
Resurse Umane şi Secretariat, 
telefon: 021.336.43.40, e-mail: 
ccnb4@yahoo.com 

l Direcţia Regională de Statistică 
Brăila, cu sediul în Brăila, str.
Unirii, nr.72, bloc Turn, parter, 
organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă determinată, 
01 noiembrie 2016-31 octombrie 
2017, a unui post contractual 
vacant de expert IA, în vederea 
efectuării lucrărilor Anchetei 
Structurale în Agricultură 2016 
(ASA 2016) ,  conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă: 24 
octombrie 2016, ora 10.00, la sediul 
Direcţiei Regionale de Statistică 
Brăila; -interviul: 27 octombrie 
2016, ora 10.00, la sediul Direcţiei 
Regionale de Statistică Brăila. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul: ştiinţe sociale, ştiinţe 
inginereşti, matematică şi ştiinţele 
naturii; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei: minim 6 ani; -cunoaşterea 
reglementărilor naţionale şi inter-
naţionale în domeniul statisticii 
agriculturii. 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 
Direcţiei Regionale de Statistică 
Brăila. Relaţii suplimentare la 

sediul Direcţiei Regi-
onale de Statistică 
Brăila, persoană de 
contact :  L i l iana 
Joimirescu, telefon: 
0239.6140.13, fax: 
0239.613.049, e-mail: 
liliana.joimirescu@
braila.insse.ro 

l Primăria Comunei 
Vatra Moldoviţei, cu 
sediul în localitatea 
Vatra Moldoviţei, 
judeţul Suceava, 
organizează concurs 
pentru ocuparea 

funcţiei contractuale vacante de: 
Inspector IA, în cadrul Biroului 
financiar-contabil:  un post, 
c o n f o r m  p r e v e d e r i l o r  H G 
nr.286/2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
24.10.2016, ora 12.00; -Proba 
interviu în data de 26.10.2016, ora 
09.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: a)
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă cu 
titlul de economist; b)vechime în 
muncă minim 10 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Vatra Moldoviţei. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Comunei 
Vatra Moldoviţei, persoană de 
contact: Saghin Virgil, telefon: 
0230.336.150.

l Primăria Comunei Sohatu, 
judeţul Călăraşi, organizează 
concurs de recrutare privind 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante -referent (agent agricol), 
clasa a III-a, gradul profesional 
debutant, în cadrul Compartimen-
tului Administraţie Publică Locală şi 
Secretariat Administrativ al apara-
tului de specialitate al primarului 
comunei Sohatu, conform HGR 
nr.611/2008, judeţul Călăraşi, la data 
de 1 noiembrie 2016 -proba scrisă, 
ora 11.00, şi 3 noiembrie 2016 -inter-
viul, ora 11.00. Dosarele de înscriere 
la concurs se vor depune în perioada 
30 septembrie 2016 până la data de 
19 octombrie 2016, inclusiv. Condi-
ţiile de participare la concurs: -Studii 
liceale absolvite cu diplomă de baca-
laureat; -Vechime în muncă în speci-
alitatea studiilor nu este cazul. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Sohatu, judeţul Călă-
raşi, tel: 0242.517.005, e-mail: 
primariasohatu@hotmail.com.

l Comuna Coşoveni organizează în 
data de 24.10.2016, ora 10.00, 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante, în regim 
contractual, pe perioadă nedetermi-
nată: 1 post inspector debutant 
-SVSU. Candidații trebuie să înde-
plinească condițiile generale prevă-
zute de art.3 din Anexa la Hotărârea 
Guvernului 286/2011, privind apro-
barea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale. Condițiile 
specifice în vederea participării la 
concursul/examenul organizat 
pentru ocuparea postului de 
inspector debutant sunt: -studii 
liceale cu diplomă de bacalaureat;  
-vechimea nu este necesară; -cunoş-
tințe de operare pe calculator nivel 
mediu: Word, Excel, Internet; 
-permis de conducere categoria B. 
Calendarul de desfăşurare a concur-
sului/examenului: Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Coşoveni, Coşoveni, str.
Principală, nr.5, județul Dolj, astfel: 
-24.10.2016, ora 10.00, probă scrisă; 
-24.10.2016, ora 14.00, probă 
interviu. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conțină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
de art.6 din Anexa la HG 286/2011 
(r2) şi se vor depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului. Detaliile privind condi-
țiile specifice şi bibliografia de 
concurs sunt disponibile accesând 
pagina oficială. Relații suplimentare 
se obțin la sediul Primăriei Coşo-
veni, județul Dolj, str.Principală, 
nr.5, tel: 0251.457.186, persoană de 
contact: Diaconu Mihaela, tel: 
0784.216.040.

l Direcţia Judeţeană de Statistică 
Vâlcea, cu sediul în municipiul 
Râmnicu Vâlcea, bulevardul 
Nicolae Bălcescu, nr.1, judeţul 
Vâlcea (telefon: 0250.739.020, fax: 
0250.702.892), în conformitate cu 
prevederile legale, scoate la concurs 
1 (un) post contractual vacant, pe 
perioadă determinată, -expert 1A. 
Condiţii specifice: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul: ştiinţe sociale, ştiinţe 
inginereşti, matematică şi ştiinţele 
naturii; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei: minim 6 ani; -cunoaşterea 
reglementărilor naţionale şi inter-
naţionale în domeniul statisticii 
agriculturii. Abilităţi, calităţi şi 
aptitudini necesare: -integritate; 
-atitudine pozitivă, proactivă; 
-excelente calităţi de comunicare 
scrisă şi verbală; -capacitate de 
organizare, autodisciplină; -promo-
varea de înalte standarde etice şi 
profesionale; -persoană bine orga-
nizată. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.6 din Regulamentul-cadru 
din 2011 privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale, 
aprobat de Hotărârea 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare: a)cerere de înscriere la 
concurs adresată conducătorului 
instituției publice organizatoare; b)
copia actului de identitate (însoţit 
de original); c)copiile diplomelor de 
studii şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări(copii 
legalizate sau însoţite de originale); 
d)copia carnetului de muncă sau, 
după caz, adeverinţa care atestă 
vechimea în muncă şi în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei (copii legalizate sau însoţite 
de originale); e)cazierul judiciar; f)
adeverinţa care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare, eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de 
familie sau de către unităţile sani-
tare abilitate; g)curriculum vitae. 
Dosarul se depune la sediul direc-
ţiei în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea în Monitorul 
Oficial, iar concursul va avea loc la 
sediul direcţiei în zilele de: -proba 
scrisă: 24 octombrie 2016, ora 
10.00; -interviu: 26 octombrie 2016, 
ora 13.00.

l Spitalul Clinic “Sfânta Maria”, 
cu sediul în Bucureşti, b-dul Ion 
Mihalache, nr.37-39, sector 1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următorului post: -1 post cercetător 
ştiinţific -reumatologie. Concursul 
se va desfăşura conform Legii 
nr.319/2003, privind statutul perso-
nalului de cercetare-dezvoltare. 
Dosarele de concurs se depun în 
termen de 30 de zile de la data 
apariţiei anunţului în ziar, la 
compartimentul Resurse Umane al 
spitalului. Informaţii suplimentare 
se pot obţine de la Compartimentul 
Resurse Umane al spitalului, la tel: 
021.222.35.50. 

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu 
sediul în localitatea Făget, str.Spita-
lului, nr.4, judeţul Timiş, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
Consilier juridic gradul IA -un post 
la biroul Management al calităţii 
serviciilor medicale, studii superi-
oare; vechime în specialitate 6 ani şi 
6 luni. Şef birou RUNOS, studii 
superioare; vechimea în specialitate 
2 ani, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 

-Proba scrisă în data de 24.10.2016, 
ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 24.10.2016, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -îndeplinesc condiţiile 
de studii; -nu au fost condamnaţi 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul; -au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 17.10.2016, 
ora 15.00, la sediul Spitalului 
Orăşenesc Făget, str.Spitalului, nr.4. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Orăşenesc Făget, 
persoană de contact: Chelariu 
Belinda, telefon: 0256.320.860, 
int.19, fax: 0256.320.039. 

l Serviciul Public de Administrare 
a Monumentelor Istorice, cu sediul 
în localitatea Deva, str.1 Decembrie 
1918, nr.28, judeţul Hunedoara, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
v a c a n t e ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011: -Numele funcţiei: 
îngrijitor, -Număr posturi: 1. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 24.10.2016, 
ora 10.00, -Proba interviu în data 
de 28.10.2016, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii generale; -fără 
vechime în specialitate. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul din localitatea Deva, 
str.1 Decembrie 1918, nr.28, 
Camera 24. Relaţii suplimentare la 
sediul Serviciului Public de Admi-
nistrare a Monumentelor Istorice: 
localitatea Deva, str.1 Decembrie 
1918, nr.28, Camera 24, persoană 
de contact: Bogdănescu Iulius, 
telefon: 0254.211.350, int. 164 sau 
0731.380.111, e-mail: cjsarmi@
yahoo.ro 

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea func-
ţiei publice de conducere vacante 
de secretar al oraşului Ocnele Mari, 
județul Vâlcea. Concursul se orga-
nizează la sediul Agenției Națio-
nale a Funcționarilor Publici, în 
data de 03 noiembrie, la ora 10.00 
-proba scrisă.  Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune în termen 
de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a-III-a, la 
sediul Agenției Naționale a Funcți-
onarilor Publici. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 143 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea func-
ţiei publice de conducere vacante 
de director -Direcţia Buget, Finan-
ciar, Contabilitate din cadrul Gărzii 
Naţionale de Mediu- Comisariatul 
General. Concursul se organizează 
la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în data de 
01 noiembrie 2016, ora 10.00 - 
proba scrisă. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune în termen 
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de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a-III-a, la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţi-
onarilor Publici. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 143 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. nr. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
arhitect şef al oraşului Valea lui 
Mihai, judeţul Bihor. Concursul se 
organizează la sediul Agenţiei Naţi-
onale a Funcţionarilor Publici, în 
data de 02 noiembrie 2016, la ora 
9.00 – proba eliminatorie de testare 
a cunoştinţelor de operare pe calcu-
lator, la ora 10.00 -proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a-III-a, la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, 
modificată şi completată de H.G. 
nr. 1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcției 
publice de conducere vacante de 
director – Direcția Suport Operați-
onal din cadrul Agenției Naționale 
pentru Achiziții Publice. Concursul 
se organizează la sediul Agenției 
Naționale a Funcţionarilor Publici, 
în data de 01 noiembrie 2016 la ora 
10:00 - proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul Agenției 
Naționale a Funcţionarilor Publici. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 
49 din H.G. nr. 611/2008, modifi-
cată şi completată de H.G. 
1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de şef 
birou -Biroul Buget Financiar 
Contabilitate  din cadrul Casei de 
Asigurări de Sănătate Vrancea. 
Concursul se organizează la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, în data de 03 noiembrie 
2016, ora 10.00, proba scrisă. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 

49 din H.G. nr. 611/2008, modifi-
cată şi completată de H.G. nr. 
1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante de 
auditor, clasa I, grad profesional 
principal-Compartimentul Audit 
din cadrul aparatului de speciali-
tate al primarului oraşului Valea lui 
Mihai, judeţul Bihor. Concursul se 
organizează la sediul Agenţiei Naţi-
onale a Funcţionarilor Publici, în 
data de 02 noiembrie 2016, la ora 
9.00 -proba eliminatorie de testare 
a cunoştinţelor de operare pe calcu-
lator, la ora 10.00 -proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a-III-a, la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, 
modificată şi completată de H.G. 
nr. 1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
director executiv Serviciul Public 
Asistență Socială Turda, județul 
Cluj. Concursul se organizează la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţi-
onarilor Publici, în data de 02 
noiembrie 2016, ora 10.00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a-III-a, la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţi-
onarilor Publici. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. nr. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţi-
ilor publice de conducere vacante 
de director executiv – Direcția 
Economică şi director executiv 
adjunct -Medic şef din cadrul Casei 
de Asigurări de Sănătate Vrancea. 
Concursul se organizează la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, în data de  03 noiembrie 
2016, ora 10.00, proba scrisă. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 
49 din H.G. nr. 611/2008, modifi-
cată şi completată de H.G. nr. 
1173/2008. Condiţiile de partici-

pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea func-
ţiei publice de conducere vacante 
de director general Serviciul Public 
de Asistență Socială Constanța, 
judeţul Constanţa. Concursul se 
organizează la sediul Agenţiei Naţi-
onale a Funcţionarilor Publici, în 
data de 31 octombrie 2016, ora 
10.00, proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 
143 din H.G. nr. 611/2008, modifi-
cată şi completată de H.G. 
1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

VÂNZĂRI TERENURI  Vând 
l Vând teren 50.000 mp, curţi-con-
strucţii, lângă fabrica Yldize ntegre, 
comuna Oarja, jud. Argeş, tel. 
0725222100.

CITAȚII  
l Buză Filip şi Jitea Marcu, cu 
domiciliul în Petroşani, sunt 
chemaţi la Judecătoria Petroşani, 
dosar nr. 1277/278/2016, în data de 
09.11.2016, partaj judiciar, de către 
Ghiţulescu Daniela.

l Ailenei I.Constantin, fiul lui Ioan 
şi Veronica, este citat în dosarul nr. 
1722/222/2016 al Judecătoriei 
Dorohoi, judeţul Botoşani, în 
contradictoriu cu reclamanta 
Ailenei Maria, obiectul acţiunii 
,,divorţ” pentru termenul din 18 
octombrie 2016, ora 8.30.

l Numiţii Cimpoia Vasile domici-
liat în comuna Casin, judeţul 
Bacău, Cimpoia Elena domiciliată 
în oraş Oneşti, str. Libertăţii, nr. 29, 
sc A, apt. 8, judeţul Bacău, Calistru 
George Valentin domiciliat în 
comuna Tudor Vladimirescu, 
judeţul Arad, sunt citaţi în dosar nr. 
1890/222/2009* la termenul din 
data de 05.10.2016, la Judecătoria 
Dorohoi în calitate de pârâţi, 
,,partaj succesoral”, reclamantă 
Aghiorghiesei Rodica.

l Pârâta Artin Viorica, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Botoşani, str. 
Bucovina nr.14, sc.A, et.1, ap.7, jud. 
Botoşani, este chemată la Judecă-
toria Botoşani, cam.108, în data de 
12.10.2016 în calitate de pârât în 
proces cu reclamantul Artin Dănuț. 
Dosarul în care este citată pârâta 
Artin Viorica este înregistrat sub nr. 
5823/193/2016 şi are obiect „divorț 
din culpă”.

l Se citeaza Balan Remus Vasile, 
in calitate de parat, in contradic-
toriu cu Balan Elena, sa se prezinte 
in data de 20.10.2016, la Judecta-
toria Iasi, ora 8:30, comlet C02M, 
in Municipiul Iasi, Str. Anastasie 
Panu Nr. 25, in cauza cu nr. 
8215/245/2016, avand ca obiect 
divort cu minori, autoritate parin-

teasca exclusiva, pensie de intreti-
nere, stabilire locuinta minori.

l Pârâtul Muller Emil, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Timişoara, 
Calea Şagului, Intrarea Curcube-
ului, nr.14, judeţul Timiş, în prezent 
cu domiciliul necunoscut, este citat 
la Judecătoria Lugoj pentru 
termenul din 01.11.2016, în calitate 
de pârât, ora 12.00, sala 10, în 
proces cu reclamantul Cocerhan 
Traian, în cauza având ca obiect 
hotărâre care să ţină loc de act 
autentic şi rectificare CF. Preşe-
dinte, Eugen Cosmin Parfin. 
Grefier, Dana Morariu.

l Oros Ancuta Gina, cu domiciliul 
în loc.Vinga, nr.1384, jud.Arad, 
având CNP: 2880812020128, este 
chemată în calitate de pârât la 
Judecătoria Arad, camera Sala 144, 
în ziua de 27.10.2016, Completul 
C21-2016, ora 08.30, în calitate de 
Pârât, în proces cu ASA Servicii 
Ecologice SRL Arad, în calitate de 
R e c l a m a n t ,  î n  d o s a r u l 
nr.5832/55/2016, având ca şi obiect 
pretenţii.

l In dosarul civil 785/210/2016 al 
Judecatoria Chisineu Cris, recla-
mantul Toth Iosif, domiciliat in 
Chisineu Cris str. Stefan cel Mare 
nr. 30 jud. Arad, solicita a se 
constata ca a doandit dreptul de 
proprietate asupra terenului extra-
vilan in suprafata de 0.64 ha inscris 
in Cf nr. 301187 Chisineu Cris, 
topo 301187,  reprezentand 
jumatate din tarlaua/parcela 
inscrisa in Cf mentionat, prin 
uzucapiune. Proprietarii tabulari 
Borbely Iuliana si Borbely Andrei, 
decedati. Toti cei interesati in cauza 
pot formula opozitii la prezenta 
somatie in termen de 30 de zile de 
la publicare si respectiv afisarea 
somatiei, in dosar cu nr. de mai sus 
al Judecatoriei Chisineu Cris.
 
l In dosarul civil 621/210/2016 al 
Judecatoria Chisineu Cris, recla-
mantii Rotariu Danut si Rotariu 
Florentina Daniela, ambii domici-
liati in Olari nr. 172 jud. Arad, soli-
cita a se constata ca au doandit 
dreptul de proprietate asupra 
imobilului format din teren intra-
vilan/gradina in suprafata de 1904 
mp, fara constructii inscris in Cf nr. 
301576 Olari, topo 90.91/b Varsand 
Nou, prin uzucapiune. Proprietarii 
tabulari Mod Alexandru si Kovacs 
Rozalia, decedati. Toti cei interesati 
in cauza pot formula opozitii la 
prezenta somatie in termen de 30 
de zile de la publicare si respectiv 
afisarea somatiei, in dosar cu nr. de 
mai sus al Judecatoriei Chisineu 
Cris.

l Prin Sent.Civ.Nr. 9864 din 
08.07.2016 data de Judecătoria 
C r a i o v a  î n  d o s a r u l 
nr.13458/215/2015, s-a dispus: 1.
desfacerea căsătoriei dintre Drăgo-
ianu Claudiu Ionuţ şi Drăgoianu 
Ionela Daniela încheiate la data de 
16.08.2009, înregistrate la Primăria 
Craiova sub nr.1242/16.08.2009; 2.
reluarea de către Drăgoianu Ionela 
Daniela a numelui avut anterior 
căsătoriei, respectiv acela de 
”Ştefan”; 3.stabilirea domiciliului 
minorului Drăgoianu Sergiu 
Valentin, născut la 16.04.2012, la 
tatăl său, Drăgoianu Claudiu 
Ionuţ; 4.exercitarea autorității 
părinteşti asupra minorului Drăgo-
ianu Sergiu Valentin în exclusivi-
tate de către tatăl său, Drăgoianu 
Claudiu Ionuţ; 5.stabilirea în 
sarcina lui  Drăgoianu Ionela 
Daniela şi în favoarea minorului 
Drăgoianu Sergiu Valentin a unei 
pensii de întreținere în cuantum de 
minorului Drăgoianu Sergiu 
Valentin 225 lei lunar.

l Numitul Awada Ibrahim, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Marea Britanie, Londra, 554 
Harrow Road, W93QG, este citat 
la Judecătoria Sectorului 1 Bucu-
rești, în data de 26.10.2016, ora 
08.30, completul C2, camera 323, 
în calitate de pârât, în dosarul civ.
nr.27557/299/2016, în procesul de 
divorț cu reclamanta Gîscă 
Mihaela Ecaterina.

SOMAȚII  
l Somatie. Se aduce la cunoştinţa 
celor interesaţi că petenta Bordean 
Maria  a solicitat Judecătoriei 
Braşov să se constate că a dobândit 
dreptul de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilului teren 
înscris în CF 5791 Codlea, top 
2499/2/3 în suprafaţă de 595,00 mp. 
Persoanele interesate pot face 
opoziţie la Judecătoria Braşov, în 
termen de 30 de zile de la data 
afişării şi publicării prezentei 
somaţii. Somaţia face parte inte-
grantă din încheierea pronunţată la 
data de 16.09.2016, în dosarul civil 
nr. 4726/197/2016, cu termen de 
judecată la data de 14.10.2016. 
Prezenta se comunică spre afişare 
la sediul Primăriei Codlea, la sediul 
OCPI Braşov, la sediul Judecătoriei 
Braşov.

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

l Societatea Eco Automotive S.R.L. 
titular al activității 3811- colectarea 
deşeurilor nepericuloase, 3812- 
colectarea deşeurilor periculoase, 
3832- recuperarea materialelor reci-
clabile, 4677- comerț cu ridicata al 
deşeurilor şi resturilor, 4941- trans-
porturi rutiere de mărfuri, la adresa 
loc. Jilava, Şos. Prel. Giurgiului 
nr.33A, Ilfov, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
obținere a autorizației de mediu 
pentru activitate. Informațiile 
privind potențialul impact asupra 
mediului al activității pot fi consul-
tate la sediul A.P.M. Ilfov, str. Lacul 
Morii nr.1, sector 6, Bucureşti, tel./ 
fax: 021/430.15.77, 430.15.23, 
430.14.02, 0746.248.440 în zilele de 
luni- joi, între orele 9-13, vineri 9-12. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic, la sediul A.P.M. Ilfov.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 

cadastrului. Unitatea administra-
tiv-teritorială Comuna Sarichioi 
din județul Tulcea anunță publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadas-
tral nr 22, începând cu data de 
03.10.2016, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primariei Comunei 
Sarichioi, conform art. 14 alin. (1) 
şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primă-
riei şi pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară. Primar Finoghen Vitali-Cris-
tian.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administra-
tiv-teritorială  Mihail Kogălniceanu  
din județul Tulcea anunță publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul  cadas-
tral  nr. 25, începând cu data de 
03.10.2016, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Mihail 
Kogălniceanu , conform art. 14 alin. 
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primă-
riei şi pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară. Primar, Alexe Anastase

l Administratorul judiciar al SC 
Izofinal Service SRL, cu sediul în 
Băicoi, str. Dorobanţi, nr. 10, 
Prahova, J29/236/2012, CUI 
16727200, notifică debitoarea, 
creditorii şi ORC Prahova că în 
dos. nr. 1792/105/2016, aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova s-a 
dispus deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei împotriva 
debitoarei, stabilindu-se: termenul 
limită pentru depunerea declaraţiei 
de creanţă (timbrată cu 200 lei) este 
07.11.2016; termenul limită de 
verificare a creanţelor, de întocmire 
şi publicare în BPI a tabelului preli-
minar de creanţe este 25.11.2016; 
termenul de definitivare a tabelului 
creanţelor este 23.12.2016. Rel. 
Administrator judiciar Carduelis 
Consulting  IPURL, Ploieşti, str. 
Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova.
Tel.0722.634.777/0344.809.816.

l Anunt public privind decizia 
etapei de incadrare. Municipiul Rm 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Colectare 
Executare Silită Persoane Fizice. În temeiul prevederilor art. 250, 
alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
facem cunoscut că în data de 17.10.2016, ora 11.00, în AJFP 
Argeș, Bd. Republicii, nr. 118 se vor vinde, prin licitație publică cu 
strigare, active aparținând debitorului Plopeanu Remus Bogdan 
din Pitești, str. Gheorghe Ionescu Gion, nr. 5, bl. A7, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]: Autoturism Dacia 
Logan, benzină, serie motor UB9090102, serie șasiu 932539, an 
fabricație 2006, 4 650 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% 
din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 
licitație. Pentru bunurile pe care le doresc, ofertanții vor trebui să 
depună până în ziua de 14.10.2016, ora 12.00, un plic sigilat, cu 
mențiunea: documente de participare la licitația din data 
respectivă, aferentă debitorului respectiv, care să conțină: cere-
rea de participare, oferta de preț, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației) în contul 
RO17TREZ0465067XXX013347 deschis la Trezoreria Pitești, do-
vada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 
documente specificate la art. 250, alin. (7) din Legea 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală. Menționăm că 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. Împotriva 
prezentului înscris, cei interesați pot introduce contestație la 
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare, în temeiul art 261 din Legea 207/2015 privind Codul 
de procedura fiscală. Relații suplimentare se pot află de la AJFP 
Argeș,Bd. Republicii, nr. 118, tel 0248.211.511, int. 3341.
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Sarat – titular al proiectului: “retele 
de apa si canalizare bransamente 
de apa si racorduri de canalizare, 
Aleea Industriei”, anunta publicul 
interest asupra luarii deciziei etapei 
de incadrare de catre APM Buzau: 
nu se supune evaluarii impactului 
asupra mediului si nu se supune 
evaluarii adecvate, in cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul 
de mai sus mentionat, propus a fi 
amplasat in Municipiul Rm Sarat, 
Aleea Industiei, jud. Buzau. 1. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza pot 
fi consultate la sediul AMP Buzau 
din Municipiul Buzau, Str. Demo-
cratiei nr. 11, judetul Buzau, in 
zilele de luni-vineri, intre orele 
08:00-13:00 precum si la urma-
toarea adresa de internet: www.
apmbz.anpm.ro . Publicul interest 
poate inainta comentarii/observatii 
la proiectul de incadrare in termen 
de 5 zile de la data publicarii 
prezentului anunt pana la data de 
05.10.2016.

l Avand in vedere neaprobarea 
propunerii lichidatorulului judiciar 
in conditiile art. 118 alin. (1) din 
Legea 85/2006 debitorul SC 
Agromec Gogoșu SA cu sediul 
social in sat Gogosu, comuna 
Gogosu, judetul Mehedinti, CIF: 
1609169, J25/248/1991, aflată în 
procedura de  fa l iment ,  in 
bankruptcy, en faillite, dosar nr. 
4241/101/2014-Tribunalul Mehe-
dinti, prin lichidator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL, cu 
sediul procesual ales în Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinţi, anunta anularea nego-
cierii directe din data de 17.10.2016 
publicată in cotidianul de largă 
circulație Jurnalul National din 
data de 15.09.2016 pentru bunul 
imobil: -Spatiu agroindustrial 
Sectia Jiana format din Pompa 
motorină cu o Su - 23,25 mp, 
Atelier mecanic cu o Su – 106,20 
mp, Birouri cu o Su – 93,02 mp și 
teren aferent in suprafat de 9004 
mp, situat in sat Jiana, comuna 
Jiana, judetul Mehedinti. Nota: 
Spatiu agroindustrial Sectia Jiana 
nu are intocmita documentatia 
cadastrala. Relaţii la telefoanele: 
0752819051; 0742592183 fax 
0252354399; email : office@consul-
tant-insolven.ro sau la sediul lichi-
datorului din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str.Zăbrăuțului, nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi. Lichidator Judi-
ciar, Consultant Insolvență SPRL

l Avand in vedere dispozitiile art 
.11, alin. 2, lit. k din Legea nr. 7 
din 13 martie 1996 a acadastrului 
si a publicitatii imobiliare*) – 
republicata, Primaria Munici-
p i u l u i  D r a g a s a n i  a n u n t a 
publicarea documentelor tehince 
ale cadastrului pentru sectorul 
cadastral nr. 2, incepand cu data 
de 03.10.2016, pe o perioada de 60 
de zile, la sediul primariei Munici-
piului Dragasani. In conformitate 
cu prevederile art. 14, alin 2 din 
lege: cererile de rectificare a docu-
mentelor tehnice ale cadastrului se 
formuleaza, in termen de 60 de 
zile de la data afisarii, si sunt inso-
tite de documente doveditoare. 
Comisia de solutionare a cererilor 
de rectificare de la nivelul oficiului 
teritorial, numita prin decizie a 
directorului oficiului territorial, 
solutioneaza cererile in perioada 
de afisare publica, dar nu mai 
tarziu de 60 de zile de la finali-
zarea perioadei de afisare, 
conform unei procedure stabilite 
prin regulament, aprobat prin 
ordin cu character normative al 
directorului general al Agentiei 
Nationale. Primar Ing. Cristian 
Nedelcu. 

l Unitatea Administrativ Terito-
rială Bucov, din județul Prahova, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.1 și 2, înce-
pând cu data de 05.10.2016,  pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul UAT 
Bucov, str.C-tin Stere, nr.1, jud.
Prahova, conform art.14, alin.(1) și 
(2) din Legea cadastrului și a publi-
cității imobiliare nr.7/1996, republi-
cată cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei și pe 
site-ul Agenției Nationale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l SC Adama Management SRL 
anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenția pentru Protecția 
Mediului Ilfov pentru proiectul: 
“Construire ansamblu locuințe 
colective cu regim de înălțime 
S+P+2E+3E retras, Branșamente 
de utilități, Organizare de șantier”, 
propus a fi amplasat în Orașul 
Voluntari, str.Erou Iancu Nicolae, 
nr.28. Nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului și 
evaluării adecvate. Proiectul deci-
ziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ilfov, din București, str.
Aleea Lacul Morii, nr.1, sect.6, în 
zilele de luni până joi, între orele 
9-13, precum și la următoarea 
adresă de internet: www.apm-ilfov.
ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 5 
zile de la data publicării prezen-
tului anunț până la data de 
06.10.2016.

l Unitatea Administrativ Terito-
rială: Primăria Comunei Balta 
Doamnei, din județul Prahova, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.1, începând cu 
data de 05.10.2016. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primă-
riei Comunei Balta Doamnei, sat.
Balta Doamnei, nr.243, și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară, pe o peri-
oadă de 60 de zile, conform art.14, 
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului 
și a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit administrator judiciar 
în dosarul 3806/111/2016 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind pe 
debitoarea S.C. Super IT Consulting 
S.R.L. CUI 30518820 J05/1284/2012 
îi anunţă pe toţi creditorii societăţii 
sus menţionate că s-a deschis proce-
dura prevăzută de Legea nr. 85/2006 
și, în consecinţă: 1. termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admi-
tere a creanţei dumneavoastră 
asupra averii debitoarei societatea 
Super IT Consulting  S.R.L. este 
data de 03.11.2016; 2. termenul 
limită de verificare a creanţelor, 
întocmire, afișare și comunicare a 
tabelului preliminar al creanţelor va 
fi data de 23.11.2016; 3. termenul 
pentru soluționare eventualelor 
contestații va fi data de 30.11.2016 și 
termenul pentru afișarea tabelului 
definitiv al creanțelor va fi data 
13.12.2016; 4. prima ședinţă a 
adunării creditorilor va avea loc în 
data de 28.11.2016, ora 14.00, la 
adresa Private Liquidation Group 
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu 
nr. 2 ap.11, județul Bihor.

PROPUNERI AFACERI  
l Dinu Urse Si Asociatii SPRL, 
desemnata administrator judiciar 

prin Incheierea de sedinta din data 
de 21.04.2016, de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a-VII-a Civila, in 
dosarul nr. 12288/3/2016 pentru 
debitoarea SC Bet Café Arena 
SRL, invita expertii evaluatori 
atestati ANEVAR sa depuna oferte 
la sediul ales al acestuia din Bucu-
resti, Str. Buzesti, Nr. 71, Etaj 5, 
Sector 1, Tel./Fax: (+40) 21 318 74 
25, email dinu.urse@gmail.com, 
pana cel  tarziu in data de 
06.10.2016, ora 12:00, in vederea 
selectiei de oferte pentru intocmire 
Raport de evaluare a bunurilor 
aflate in patrimoniul debitoarei 
asupra carora sunt constituite 
garantii constand in: fondul de 
comert si bunuri mobile ( mobilier, 
aparatura birotica, echipamente de 
protectie a valorilor umane si mate-
riale si alte active corporale si 
obiecte de inventar). Mentionam 
faptul ca bunurile mobile se gasesc 
la cele 191 de puncte de lucru ale 
societatii aflate pe teritoriul tarii. 
Ofertele pot fi transmise si pe 
fax-ul sau email-ul  mentionat in 
anunt. Raportul de evaluare 
intocmit, va fi achitat catre evalua-
torul selectionat din fondurile 
debitoarei. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Subsemnatul Amateis  Silvano, 
in calitate de asociat al Railway 
CSG Service SRL, in baza Sentintei 
civile nr. 217/12.02.2016 pronuntata 
de Tribunalul Prahova in dosar nr. 
6864/105/2015, sentinta definitiva 
prin respingerea apelului prin 
Decizia nr. 530/20.09.2016 pronun-
tata de Curtea de Apel Ploiesti, 
CONVOC Adunarea Generala a 
Asociatilor societatii Railway CSG 
Service SRL  in data de 03.11.2016  
ora 14, la adresa din Ploiesti, str. 
Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, ap. 2, 
jud. Prahova (la cabinet de avocat 
Petcu Viorica avand in vedere ca 
sediul societatii nu e functional) cu 
urmatoarea ORDINE  DE  ZI: 1. 
discutarea si aprobarea situatiilor 
financiare anuale ale societatii 
Railway CSG Service SRL; 2. 
prezentarea raportului administra-
torului pe anul 2014 si 2015 si 
aprobarea acestuia; 3. prezentarea 
de catre administratorul societatii, 
respectiv de catre dl. Marin Mihai 
Daniel, a situatiei contractelor 
incheiate de societate in anul 2014 
si in anul 2015; 4. revocarea admi-
nistratorului societatii si numirea 
unui nou administrator; 5. diverse. 
Administratorul va prezenta in 
adunarea generala a asociatilor 
situatiile supuse aprobarii. In situ-
atia in care la data si ora indicate 
nu se indeplineste cvorumul atunci 
adunarea generala a asociatilor este 
convocata  pentru  data  de 
04.11.2016 la aceeasi ora si la 
aceeasi adresa. 

l Convocator Adunarea Generală 
Ordinara a Acţionarilor. In confor-
mitate cu dispoziţ i i le  legi i 
nr.31/1990 republicata, cu modifi-
cări le  ulter ioare,  Dl .  Mitu 
Constantin in calitate de Președinte 
al Consiliul de Administraţie al 
S.C. Cazare Cantine Motru SA, cu 
sediul în municipiul Motru str. 
Tineretului nr.19, judeţul Gorj, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Gorj, J18/482/1997, CUI 9882295, 
convoaca Adunarea Generala 
Ordinara a Acţionarilor, pentru 
data de 31 octombrie 2016, ora 10, 
la sediul situat in localitatea Motru, 
Strada Tineretului Nr.19, Sc.1, Etaj 
1, Ap.1. Adnunarea Generala Ordi-
nara a Acţionarilor va avea urma-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea de 
către acţionari a vanzarii bunurilor 
mobile si imobile aflate in patrimo-
niul S.C. Cazare Cantine Motru 

SA, asa cum reiese din rapoartele 
de evaluare. 2. Propunerea si apro-
barea de către acţionari a persoa-
nelor care vor face parte din 
comisia care se va ocupa de valori-
ficarea, prin vanzare, a bunurilor 
mobile si imobile, aflate in patrimo-
niul S.C. Cazare Cantine Motru 
SA. 3. Împuternicirea de a repre-
zenta societatea la semnarea docu-
mentelor juridice a persoanelor 
aprobate de către acţionari de a 
face parte din comisia de valorifi-
care, prin vanzare a bunurilor 
mobile si imobile aflate in patrimo-
niul S.C. Cazare Cantine Motru 
SA. In cazul neandeplinirii condiţi-
ilor de validitate la prima convo-
care ,  urmatoarea Adunare 
Generala Ordinara a Acţionarilor 
este convocata pe data de 7 Noiem-
brie 2016, cu menţinerea ordinei de 
zi, a orei si locului de desfasurare.

l Având în vedere: -prevederile 
art. 111, 117, 117 indice 1, 117 
indice 2, 118 si 119 din Legea nr. 
31/1990 republicată și a Actului 
constitutiv al Societăţii FITOTE-
RAPIA S.A., înregistrată la Oficiul 
Registrului Comertului București 
sub nr J40/3935/1991, C.U.I. RO 
459497 („Societatea„), -Hotărârea 
Consiliului de Administraţie al 
Societăţii nr.15 din data de 
23.09.2016, Președintele Consiliului 
de Administraţie al Societăţii  
FITOTERAPIA S.A. Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
A c ţ i o n a r i l o r  S o c i e t ă ţ i i 
(„Adunarea”) pentru data de 31 
octombrie 2016, ora 12, la sediul 
Societăţii din București, Bd. Timi-
șoara, nr.50, sector 6, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi la sfârșitul 
zilei de 14 octombrie 2016 conside-
rată „data de referinţă” în Regis-
trul Acţionarilor ţinut de către 
Societate. În cazul în care la prima 
convocare nu se vor îndeplini 
condiţiile de cvorum, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
FITOTERAPIA S.A. se va desfă-
șura pe data de 01.11.2016, la 
aceeași oră și același loc. Ordinea 
de Zi:  1. Completarea Consiliului 
de Administraţie cu un nou admi-
nistrator în locul domnului Ticu-
lescu Nicolae Dumitru Sebastian 
care  a  decedat  la  data de 
31.08.2016, pentru perioada de 
mandat ramasă până la 16.02.2019. 
Lista cuprinzând informaţii cu 
privire la numele, localitatea de 
domiciliu și calificarea profesională 
ale persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator se află la 
dispoziţia acţionarilor, putând fi 
consultată și completată de aceștia. 
2. Desemnarea D-nei Harles 
Mirela- Corina, domiciliată în 
București, Str. Chilia Veche nr.5, bl. 
TD17, sc.1, et.9, ap.58, posesoare al 
C.I. seria RT nr. 403657 eliberat de 
SPCEP S6, biroul nr. 3, CNP 
2721025463059, în calitate de 
cenzor al Societăţii pentru restul de 
mandat rămas până la data de 
14.05.2017, ca urmare a renunţării 
la mandatul de cenzor al Dlui Baja-
naru Costica. 3. Urmare a modifi-
cărilor prevăzute la punctele 1 și 2, 
articolul 12 alineatul 3, respectiv 
articolul 13 alineatul 2 din Actul 
Constitutiv al Societăţii actuali-
zarea, cu numele și datele de  iden-
tificare ale persoanelor desemnate 
în urma votului. 4. Împuternicirea 
Dnei Niculescu Ioana, cetăţean 
român, identificată cu CI seria RR 
nr 607756 eliberat de SPCEP sector 
6 la data de 26.05.2009 CNP 
2580204400470, cu domiciliul în 
Bucureșt i ,  s tr.  Prelungirea 
Ghencea, nr. 22, bloc M2, ap. 56, 
sector 6, să îndeplinească toate 
procedurile și formalităţile prevă-
zute de lege pentru aducerea la 
îndeplinire a hotărârii Adunării, să 
depună și să ridice acte, să semneze 

în numele și pe seama Societăţii 
toate documentele necesare, 
precum și să reprezinte Societatea 
în faţa oricăror autorităţi publice/ 
persoane juridice de drept privat, în 
special în relaţia cu Registrul 
Comerţului. Începând cu data 
publicării convocatorului Adunării, 
toate materialele informative 
aferente Adunării vor fi puse la 
dispoziţia acţionarilor la sediul 
Societăţii din București, B-dul 
Timișoara nr.50, sector 6, zilnic, de 
luni până vineri, între orele 10.00-
14.00. Acţionarii vor putea solicita 
copii ale acestor documente. Solici-
tarea va putea fi adresată, în scris, 
prin curier, la adresa Societăţii 
situate în localitatea București, 
B-dul Timișoara nr.50, sector 6, ori 
prin fax la numărul 021/444.01.55. 
Indiferent de modul de transmi-
tere, solicitările vor fi semnate de 
acţionari sau de reprezentanţii 
acestora și vor fi însoţite de docu-
mente  pur tând  menţ iunea 
„conform cu originalul“ și semnă-
tura acţonarului/ reprezentantului 
acestuia, care să ateste identitatea 
acţionarilor și– acolo unde este 
cazul– calitatea de reprezentant a 
semnatarilor. De asemenea, solici-
tările vor indica adresa poștală, 
adresa de e-mail, sau numărul de 
fax unde respectivul acţionar 
doreste să primească copii ale 
documentelor menţionate anterior. 
Conform prevederilor legale în 
vigoare, numai persoanele care 
sunt înregistrate ca acţionari la 
sfârșitul zilei de 14 octombrie 2016 
au dreptul de a participa și de a 
vota în cadrul Adunării. Acţionarii 
înscriși în registrul acţionarilor la 
data de referinţă pot participa la 
Adunare personal sau prin împu-
ternicit.  Accesul acţionarilor 
îndreptăţiţi să participe la Adunare 
este permis prin simpla probă a 
identităţii acestora, făcută în cazul 
acţionarilor persoane fizice cu actul 
de identitate, sau în cazul persoa-
nelor juridice și a acţionarilor 
persoane fizice fără capacitate de 
exerciţiu, cu dovada calităţii de 
reprezentant legal. Acţionarii pot 
participa la Adunare și prin împu-
ternicit, pe bază de procură, porivit 
reglementarilor aplicabile. Formu-
larele de procuri speciale vor fi 
completate și semnate în trei exem-
plare: un exemplar va fi depus sau 
transmis prin poștă, sau curier la 
sediul Societăţii situate în Bucu-
rești, bd. Timișoara nr. 50, sector 6, 
o r i  p r i n  f a x  l a  n u m ă r u l 
021/444.01.55, astfel încât să 
ajungă la destinaţie până cel mai 
târziu 28.10.2016 ora 12.00, un 
exemplar va fi înmânat împuterni-
citului și al treilea exemplar va 
rămâne la acţionarul reprezentat. 
În situaţia în care exemplarul 
destinat Societăţii este transmis 
prin fax, procura specială va trebui 
să aibă atașată o semnătura electro-
nică extinsă. Procurile generale se 
depun/ transmit Societăţii în 
termenul și modalitatea sus-menţi-
onată, în copie, cuprinzând menţi-
unea conform cu originalul și 
semnătura reprezentantului. Votu-
rile transmise prin corespondenţă 
vor fi luate în considerare dacă sunt 
înregistrate la Societate cel târziu la 
data de 28.10.2016 ora 12.00. Votu-
rile prin corespondenţă vor fi 
trimise prin scrisoare recomandată 
la sediul social al Societăţii (mai sus 
menţionat), într-o formă clară și 
precisă, conţinând menţiunea 
„pentru”, „împotrivă“ ori „abţi-
nere“ cu privire la fiecare problema 
supusă aprobării. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, indi-
vidual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social are/au dreptul: 
a) de a introduce puncte pe ordinea 
de zi a Adunării, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justi-

ficare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de Adunare; 
b) de a prezenta proiecte de hotă-
râre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a Adunării. Pentru exercitarea 
dreptului de a introduce puncte pe 
ordinea de zi/dreptului de a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a Adunării, acţionarii îndrep-
tăţiţi vor putea transmite solici-
tarea în scris prin servicii de 
curierat, la adresa Societăţii situate 
în București, B-dul Timișoara 
nr.50, sector 6 sau la cel mult 15 zile 
de la data publicării anunţului de 
convocare în Monitorul Oficial al 
României și în presă. Indiferent de 
modul de transmitere, solicitările 
vor fi semnate de acţionari sau de 
reprezentanţii acestora și vor fi 
însoţite de documente purtând 
menţiunea conform cu originalul și 
semnătura acţionarului/ reprezen-
tantului acestuia, care să ateste 
identitatea acţionarilor și– acolo 
unde este cazul– calitatea de repre-
zentant legal sau, după caz, de 
împuternicit a semnatarilor. Infor-
maţii suplimentare cu privire la 
convocarea și  desfășurarea 
Adunării se pot obţine la sediul 
Societăţii la numărul de telefon 
021.777.65.62,  Biroul Acţionariat.

l Având în vedere prevederile art. 
111, 117, 117 indice 1, 117 indice 2, 
118 si 119 din Legea nr. 31/1990 
republicată și a Actului constitutiv 
al Societăţii FABIOL S.A., înregis-
trată la Oficiul Registrului Comer-
ţ u l u i  B u c u r e ș t i  s u b  n r 
J40/840/1994, C.U.I. RO 5221967 
(„Societatea”) Administratorul 
Unic al Societăţii Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
A c ţ i o n a r i l o r  S o c i e t ă ţ i i 
(„Adunarea”) pentru data de 31 
octombrie 2016, ora 10, la sediul 
Societăţii din București, Bd Timi-
șoara, nr.50, sector 6, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi la sfârșitul 
zilei de 14 octombrie 2016 conside-
rată „data de referinţă” în Regis-
trul Acţionarilor ţinut de către 
Societate. În cazul în care la prima 
convocare nu se vor îndeplini 
condiţiile de cvorum, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
S.C. FABIOL S.A. se va desfășura 
pe data de 01.11.2016, la aceeași 
oră și același loc. Ordinea de Zi: 
1.Împuternicirea Dlui Dinu Andrei 
Florian pentru a reprezenta socie-
tatea Fabiol S.A. în cadrul 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor Fitoterapia S.A. din 
data de 31 octombrie 2016, ora 
12.00, respectiv din data de 
01.11.2016, ora 12.00, în care Fabiol 
S.A. deţine 54,23% din capitalul 
social și de a vota ordinea de zi 
anunţată prin Convocator. 2. 
Desemnarea  Dlui  Dogaru 
Constantin, domiciliat în București, 
Şos. Alexandria nr.19, bl. 30, sc.G, 
ap.91, Sector 5, posesor al C.I. seria 
RR nr. 808699, eliberat de SPCEP 
S5, la data de  14.09.2011, CNP 
1360828044420, în calitate de 
cenzor al Societăţii pentru restul de 
mandat rămas până la data de 
01.04.2018, ca urmare a renunţării 
la mandatul de cenzor al Dnei 
Parvu Paula. Urmare a înlocuirii 
cenzorului, articolul 14 alineatul 2 
din Actul Constitutiv al Societăţii 
se va actualiza în consecinţă, cu 
numele și datele de  identificare ale 
persoanei desemnate în urma 
votului. 3.Împuternicirea Dnei 
Niculescu Ioana, cetăţean român, 
identificată cu CI seria RR nr. 
607756 eliberat de SPCEP sector 6 
la data de 26.05.2009 CNP 
2580204400470, cu domiciliul în 
Bucureșt i ,  s tr.  Prelungirea 
Ghencea, nr.22, bloc M2, ap.56, 
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sector 6, să îndeplinească toate 
procedurile şi formalităţile prevă-
zute de lege pentru aducerea la 
îndeplinire a hotărârii Adunării, sa 
depună şi să ridice acte, să semneze 
în numele şi pe seama Societăţii 
toate documentele necesare, 
precum şi să reprezinte Societatea 
în faţa oricăror autorităţi publice/ 
persoane juridice de drept privat, în 
special în relaţia cu Registrul 
Comerţului. Începând cu data 
publicării convocatorului Adunării, 
toate materialele informative 
aferente Adunării vor fi puse la 
dispoziţia acţionarilor la sediul 
Societăţii din Bucureşti, bd. Timi-
şoara nr.50, sector 6, zilnic, de luni 
până vineri, între orele 10.00-14.00. 
Acţionarii vor putea solicita copii 
ale acestor documente. Solicitarea 
va putea fi adresată, în scris, prin 
curier, la adresa Societăţii situate în 
localitatea Bucureşti, B-dul Timi-
şoara nr.50, sector 6, ori prin fax la 
numărul 021/444.01.55. Indiferent 
de modul de transmitere, solicită-
rile vor fi semnate de acţionari sau 
de reprezentanţii acestora şi vor fi 
însoţite de documente purtând 
menţiunea „conform cu originalul“ 
şi semnătura acţionarului/ repre-
zentantului acestuia, care să ateste 
identitatea acţionarilor şi– acolo 
unde este cazul– calitatea de repre-
zentant a semnatarilor.  De 
asemenea, solicitările vor indica 
adresa poştală, adresa de e-mail, 
sau numărul de fax unde respec-
tivul acţionar doreste să primeasca 
copii ale documentelor menţionate 
anterior. Conform prevederilor 
legale în vigoare, numai persoanele 
care sunt înregistrate ca acţionari la 
sfârşitul zilei de 14 octombrie 2016 
au dreptul de a participa şi de a 
vota în cadrul Adunării. Acţionarii 
înscrişi în registrul acţionarilor la 
data de referinţă pot participa la 
Adunare personal sau prin împu-
ternicit. Accesul acţionarilor 
îndreptăţiţi să participe la Adunare 
este permis prin simpla probă a 
identităţii acestora, făcută în cazul 
acţionarilor persoane fizice cu actul 
de identitate, sau în cazul persoa-
nelor juridice şi a acţionarilor 
persoane fizice fără capacitate de 
exerciţiu, cu dovada calităţii de 
reprezentant legal. Acţionarii pot 
participa la Adunare şi prin împu-
ternicit, pe bază de procură, 
potrivit reglementărilor aplicabile. 
Formularele de procuri speciale vor 
fi completate şi semnate în trei 
exemplare: un exemplar va fi depus 
sau transmis prin poştă, sau curier 
la sediul Societăţii situate în Bucu-
reşti, B-dul Timişoara nr.50, sector 
6,  ori  prin fax la numărul 
021/444.01.55, astfel încât să 
ajungă la destinaţie până cel mai 
târziu 28.10.2016 ora 10.00, un 
exemplar va fi înmânat împuterni-
ciţului şi al treilea exemplar va 
rămâne la acţionarul reprezentat. 
În situaţia în care exemplarul 
destinat Societăţii este transmis 
prin fax, procura specială va trebui 
să aibă ataşată o semnătură electro-
nică extinsă. Procurile generale se 
depun/ transmit Societăţii în 
termenul şi modalitatea sus-menţi-
onată, în copie, cuprinzând menţi-
unea conform cu originalul şi 
semnătura reprezentantului. Votu-
rile transmise prin corespondenţă 
vor fi luate în considerare dacă sunt 
înregistrate la Societate cel târziu la 
data de 28.10.2016 ora 10.00. Votu-
rile prin corespondenţă vor fi 
trimise prin scrisoare recomandată 
la sediul social al Societăţii (mai sus 
menţionat), într-o formă clară şi 
precisă, conţinând menţiunea 
„pentru”, „împotriva“ ori „abţi-
nere“ cu privire la fiecare problemă 
supusă aprobării. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, indi-
vidual sau împreună, cel puţin 5 % 

din capitalul social are/au dreptul: 
a) de a introduce puncte pe ordinea 
de zi a Adunării, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justi-
ficare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de Adunare; 
b) de a prezenta proiecte de hotă-
râre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a Adunării. Pentru exercitarea 
dreptului de a introduce puncte pe 
ordinea de zi/ dreptului de a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a adunării, acţionarii îndrep-
tăţii vor putea transmite solicitarea 
în scris prin servicii de curierat, la 
adresa Societăţii situate în Bucu-
reşti, B-dul Timişoara nr.50, sector 
6 sau la cel mult 15 zile de la data 
publicării anuntului de convocare 
în Monitorul Oficial al României şi 
în presă. Indiferent de modul de 
transmitere, solicitările vor fi 
semnate de acţionari sau de repre-
zentanţii acestora şi vor fi însoţite 
de documente purtand menţiunea 
conform cu originalul şi semnatura 
acţionarului/ reprezentantului aces-
tuia, care să ateste identitatea acţi-
onarilor şi– acolo unde este 
cazul– calitatea de reprezentant 
legal sau, după caz, de împuternicit 
a semnatarilor. Informaţii supli-
mentare cu privire la convocarea şi 
desfăşurarea Adunării se pot obţine 
la sediul Societăţii la numărul de 
telefon 021.777.65.62, Biroul Acţio-
nariat.

l Administratorul Unic al S.C.  
ICPET- Generatoare Abur S.A. cu 
sediul social în Bucureşti, şos. 
Berceni nr.104, sector 4, înregistrată 
l a  O . R . C . T. B .  s u b  n r. 
J40/18840/2004, având C.U.I. RO 
16951886, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
S.C.  ICPET- Generatoare Abur 
S.A. pentru data de 31.10.2016 ora 
12.00, la sediul social al societăţii 
situat în Bucureşti, Şos. Berceni 
nr.104, sector 4, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la sfârşitul zilei  de 
01.10.2016 sau reprezentanţii aces-
tora, cu următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea Raportului Cenzorilor 
privind exerciţiul mandatului 
Noiembrie 2013- Noiembrie 2016.2. 
A l e g e r e a  c e n z o r i l o r  S . C . 
ICPET-Generatoare Abur S.A. 
Bucureşti pentru exerciţiul manda-
tului Noiembrie 2016- Noiembrie 
2019.3 . Fixarea remuneraţiei cuve-
nită cenzorilor. 4. Desemnarea 
Administratorul Unic al S.C. 
ICPET- Generatoare Abur S.A. ca 
reprezentant legal al acţionarilor 
pentru semnarea şi prezentarea 
spre atestare a Actului
Constitutiv textul complet actua-
lizat cu toate modificările la zi. 5. 
Desemnarea persoanei care să 
reprezinte societatea pentru efectu-
area menţiunilor la O.R.C.T.B. cu 
privire la hotărârea acţionarilor şi 
publicarea în Monitorul Oficial al 
României Partea a IV-a. La 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. ICPET-Genera-
toare Abur S.A. sunt îndreptăţiţi să 
participe şi să voteze toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor la sfârşitul zilei de 01.10.2016, 
considerată ca dată de referinţă. 
Dreptul de vot se poate exercita 
direct sau prin reprezentant, în 
condiţiile legii. În cazul în care la 
prima convocare nu sunt întrunite 
condiţiile legale, a doua convocare 
este fixata în data de 01.11.2016 la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

l Administratorul Unic al S.C. 
ICPET- Generatoare Abur S.A. cu 
sediul social în Bucureşti, şos. 
Berceni nr.104, sector 4, înregistrată 
l a  O . R . C . T. B .  s u b  n r. 

J40/18840/2004, având C.U.I. RO 
16951886, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor S.C. ICPET- Generatoare 
Abur  S .A.  pentru data  de 
31.10.2016 ora 13, la sediul social al 
societăţii situat în Bucureşti, Şos. 
Berceni nr.104, sector 4, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârşitul zilei de 
01.10.2016 sau reprezentanţii aces-
tora, cu următoarea ordine de zi: 1. 
Prelungirea valabilităţii contrac-
tului de facilitate de linie de credit 
încheiat de societate cu Alpha 
Bank Romania S.A., precum şi a 
garanţiilor aferente pentru garan-
tarea plăţii obligaţiilor angajate 
prin facilitatea de linie de credit 
contractată. 2. Contractarea unei 
noi facilităţi de linie de credit 
pentru refinanţarea liniei de credit 
existent la o societate bancară altă 
decât Alpha Bank Romania S.A. 
precum şi a garanţiilor aferente 
pentru garantarea plăţii obligaţiilor 
angajate prin facilitatea de linie de 
credit contractată. 3. Desemnarea 
persoanei care să reprezinte cu 
puteri depline societatea în vederea 
negocierii condiţiilor contractuale, 
îndeplinirii tuturor formalităţilor 
necesare pentru încheierea docu-
mentelor precizate la pct.1 şi 2 şi 
semnării în numele societăţii a 
acestor documente. 4. Desemnarea 
persoanei care să reprezinte socie-
tatea pentru efectuarea menţiunilor 
la O.R.C.T.B. cu privire la hotă-
rârea acţionarilor şi publicarea în 
Monitorul Oficial al României 
Partea a IV-a. La Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
S.C. ICPET- Generatoare Abur 
S.A. sunt îndreptăţiţi să participe şi 
să voteze toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 01.10.2016, considerată ca 
dată de referinţă. Dreptul de vot se 
poate exercita direct sau prin repre-
zentant, în condiţiile legii. În cazul 
în care la prima convocare nu sunt 
întrunite condiţiile legale, a doua 
convocare este fixată în data de 
01.11.2016 la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc.

LICITAȚII  
l SC Exclusiv Agro Line SRL, prin 
lichidator judiciar BFJ Consulting 
Group SPRL, valorifică prin licitaţie 
publică, investiţie în curs -reţea de 
canalizare menajeră situată în Loc. 
Sânandrei, Carani şi Covaci jud. 
Timiş -DJ692, la preţul de 1.000.000 
RON (inclusiv TVA), în dosarul nr. 
6221/30/2009, aflat pe rolul Tribuna-
lului Braşov. Licitaţia va avea loc la 
data de 20.10.2016 ora 16:00 cu 
repetare în data de 27.10.2016 ora 
16.00. Informaţii suplimentare 
puteţi obţine la tel.: 031.710.09.25, 
fax: 031.409.24.90, E-mail: office@
bfj.ro; Web: www.bfj.ro.

l Subscrisa Via Insolv SPRL scoate 
la vânzare prin licitaţie publică 
instalatie de foraj Wirth tip B 3A, B 
35 CVO, apartinand Foraj Bucu-
resti SA, pret de pornire 22.650 lei 
fara TVA (valoarea de evaluare 
redusa cu 50%). Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de prezen-
tare de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de participare 
la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data 
de 05.10.2016, ora 14/00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. 
In cazul neadjudecării, licitatiile vor 
fi reluate la 12.10.2016, 19.10.2016, 
26.10.2016, 02.11.2016 respectiv 
09.11.2016 la aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l SC Electroexpert 96 Construct 
SRL, in faliment, anunta vanzarea 

la licitatie, prin lichidatorul judiciar 
Suma Insolvency IPURL, a bunu-
rilor din patrimoniu, prin licitatie 
publica. Sedintele de licitatie vor 
avea loc saptamanal, in fiecare zi 
de vineri, la sediul lichidatorului 
judiciar situat in Bucuresti, Al Emil 
Botta nr. 4, BL. M 104, Ap. 5, Sect. 
3.  Date de contact:  telefon 
0314359396; fax 0372.895.818; 
email: office@sumainsolvency.ro. 
Bunurile ce urmeaza a fi licitate: 
stocuri de materiale consumabile 
utilizate in industria electrica in 
valoare de 16.885 lei plus TVA; 
stocuri de materiale de natura 
obiectelor de inventar respectiv 
birotica si elemente it in valoare de 
8.236 lei plus TVA; echipamente 
tehnologice utilizate in industria 
electrica si mijloace de transport in 
valoare de 74.053 lei plus TVA. 
valoarea total estimata a bunurilor 
pentru vanzarea la licitatie 99.176 
lei plus TVA. Caietul de sarcini, in 
valoare de 500 lei, se va putea achi-
zitiona de la sediul lichidatorului 
judiciar.

l SC Baza de Aprovizionare 
Desfacere Metal SRL, in faliment, 
anunta vanzarea in bloc, prin lichi-
datorul judiciar Suma Insolvency 
IPURL, a bunurilor din patri-
moniu, prin licitatie publica. Sedin-
tele de licitatie vor avea loc 
saptamanal, in fiecare zi de vineri, 
la sediul lichidatorului judiciar 
situat in Bucuresti, Al Emil Botta 
nr 4, BL M 104, Ap 5, Sect 3. Date 
de contact: telefon 0314359396; fax 
0372.895.818; email: office@
sumainsolvency.ro. Bunurile ce 
urmeaza a fi licitate: imobil format 
din teren si cladiri cu destinatie 
industriala situat in localitatea 
Cazanesti Judetul Ialomita, DN 
2A/E60. Imobilul este compus din: 
Teren intravilan  care are o supra-
fata  de 49.386 mp; Cladire C92 
(Birouri) – Sc=349, 96 mp; Cladire 
C93 (CT) – Sc=274,09 mp, 
Scd=274,09 mp) – zidarie din cara-
mida; Cladire C94 (Atelier) – 
Sc=348,01 mp, Scd= 348,01 mp) 
- zidarie din caramida; Cladire C95 
(Remiza) – Sc=1015,76 ml, 
Scd=1015,76 mp) – structura din 
metal. Valoarea totala 152.727 
EUR fara TVA. Caietul de sarcini, 
in valoare de 1000 lei, se va putea  
achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar.

l Subscrisa Refalex Star SPRL, 
lichidator numit de Tribunalul 
B u c u r e s t i  i n  d o s a r u l  n r. 
26399/3/2015 privind procedura 
insolventei debitoarei SC BACME 
SA organizeaza vanzarea prin lici-
tatie publica cu strigare in data de 
05.10.2016 orele 11,00 la sediul 
lichidatorului in Buzau, str. Ostro-
vului, bl.A1, sc.A, ap.8 (vizavi de 
Tribunalul Buzau)  pentru urma-
toarele bunuri:- Teren intravilan 
situat in str. Industriei, oras 
Costesti, jud. Arges in suprafata de 
5,000.00 mp, cunumarul cadastral 
81038 la pretul de pornire de 
120,600.00 Lei  ;- Stoc marfuri 
compus din:1. Marfuri reprezen-
tand produse utilzate in domeniul 
constructiilor, prelucrarea si aschi-
erea metalelor, etc; Alezoare; 
Burghie (burghie picamer, burghie-
vidia, burghie STAS 575,etc); 
Cutite strung; Freze (frezedege-
t , f r e z e m o d u l , e t c ) ;  P i u l i t e 
&Suruburi; 2.Marfuri reprezen-
tand produse utilizate in mente-
nanta/reparatii de linii electrice de 
joasa /medie/ inaltatensiune. a)
Piese turnate pentru prindere&sus-
tinere cabluri electrice: Nuca ochi 
rasucit norv 20x16; Nuca ochi 
drept nsv 16; Ochi dublu rasucit 
od-35/0; Ochi simplu de sustinere 
drept -osdr 20/16; Ochi simplu de 
sustinere rasucit -osr 20/16; Papuci 

electrici 14x70; Piesa rasucita- pr 
53; Distantier Oscilant do-2-
400/973; Antivibrator tip stoc-
kbridge tip avb-5s; Cutii lemn de 
exterior 20Kv cablu cu iz. hiu 
manta; b) Mansone &Terminale 
pentru jonctiuni cabluri electrice, 
fabricatie NEXANS: Manson lega-
tura -20Kv cablu trifazat cu izolatie 
hiu cu manta; Terminal  exterior 
cablu hiu 20 kv 3X150-240 mmp 
(cod:24ttmec 3.24 Oi); Terminal 
Interior cablu 6 Kvpvctrif sec 
150-240 mmp (cod:6ttgi 3.240 w); 
Terminal Interior cablu 6 Kv 
70-150 mmp (cod:6tti 3.150 w.) 3.
Masini unelte&alte dispozitive: 
Universal strung fi 200; Dispozitiv 
a n t i g a l o p a r e  t i p  p e n d u l 
TDD23-RO1; La pretul de pornire 
de 41,625.00 Lei. Pretrile nu contin  
TVA. Activele scoase la vanzare pot 
fi inspectate de luni pana vineri 
incepand cu data de 29.09.2016 
intre orele 10,00 –13,00  dupa o 
prealabila notificare a intentiei de 
vizitare.  Pentru inscrierea la lici-
tatie se percepe o taxa de partici-
pare  de  1,500.00 Lei  fara TVA si o 
garantie de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei.Garantia de 
participare se depune in numerar 
de catre persoane fizice si prin file 
CEC, bilet la ordin sau ordin de 
plata vizat de banca la lichidator, 
pana la data de 05.10.2016, ora 
10,00. Taxa de participare nu se 
restituie. Garantia de participare 
nu se restituie persoanei declarate 
castigatoare, care in termen de 30 
(treizeci) zile de la adjudecare nu 
achita integral pretul. Licitatia se 
reia in fiecarezi de miercuri in 
aceleasi conditii. Relatii suplimen-
tare la tel: +40238/727.658; 
+40722.829.448; +40766.659.311 
sau prin e-mail: refalexstar.sprl@
yahoo.com. Prin prezenta, somam 
toti cei care pretind vreun drept de 
chirie, privilegiu sau gaj sa-si 
prezinte pretentiile, inainte de adju-
decare sub sanctiunea de a nu li se 
mai lua in considerare.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Comuna 
Sudiți, sat Sudiți, str.Sf.Pante-
limon, nr.39, judeţul Ialomița, cod 
fiscal: 4231865, tel: 0243.278.502, 
fax: 0243.278.502, e-mail: prima-
riasuditi@yahoo.com. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Spaţiu în suprafaţă 
de 44,38mp, situat în clădirea 
Dispensarului Uman din satul 
Sudiți, bun aparţinând domeniului 
public al comunei Sudiți, în 
vederea realizării unei farmacii. 
3.Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: de la sediul Primăriei 
Comunei Sudiți. 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: prin solicitare de la 
sediul Primăriei Comunei Sudiți. 
3.2.Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul concedentului de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Comp.
Achiziți i  Publice -Primăria 
Comunei Sudiți, str.Sf.Pantelimon, 
nr.39, Sudiți, Ialomița. 3.3.Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: Costul documentaţiei 
de atribuire- 10Lei se achită la 
casieria Primăriei Comunei Sudiți. 
3.4.Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor:  12.10.2016, ora 
12.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: Instrucțiunile pentru ofer-

tanți se vor înainta o dată cu 
caietul de sarcini. 4.1.Data limită 
d e  d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
19.10.2016, ora 10.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
Comp.Achiziții Publice -Primăria 
Comunei Sudiți, str.Sf.Pantelimon, 
n r. 3 9 ,  S u d i ț i ,  I a l o m i ț a . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 
Oferta se depune într-un exemplar. 
5.Data şi locul la care se va desfă-
şura şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 21.10.2016, ora 11.30, 
la Primăria Comunei Sudiți, str.
Sf.Pantelimon, nr.39, Sudiți, 
Ialomița, sala de şedinţe. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
Instanţa competentă în soluţio-
narea l i t igi i lor  -Tribunalul 
Ialomița, Slobozia, b-dul.Cosmi-
nului, nr.12, cod postal: 920030, 
jude țu l  Ia lomi ța ,  t e l e fon : 
0243.236.952,  0243.236.587 
(centrală), fax: 0243.232.266, 
e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro, 
infopubil@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 28/09/2016.

PIERDERI  
l Pierduta Diploma de Licenta 
nr.300268/2007 si Foaia Matricola 
emisa de Institutul de Arte Plastice 
"Ion Andreescu" din Cluj-Napoca. 
Le declar nule.

l Generali Romania Asigurare 
Reasigurare SA agenţia Tg-Jiu 
declară NUL chitanţier 25 file seria 
GLIAS de la nr. 3589001 la nr. 
3589025.

l Pierdut Atestat profesional 
Transport Persoane emis pe numele 
Nita Bogdan. Il declar nul.

l Pierdut Dovada achitare inte-
grala rate, pe numele Marin Elena. 
O declar nula.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala locuinta, pe numele Iosif 
Gheorghe si Iosif Stanca. O declar 
nula.

l  M i d a s  I n t e r n a t i o n a l 
Comimpex SRL cu sediul in 
Bucuresti, Sector 1, Str.Ankara 
nr.3, Biroul nr.3, et.2,avand CUI 
7999524, J40/11347/1995, declar 
pierdut certificat constatator 
emis de Registrul Comertului al 
sediului secundar din Bucuresti,-
Sectorul 1, Calea Grivitei.IL 
DECLAR NUL

l Subscrisa SC Generali Romania 
SA -Agentia Slatina, reprezentată 
legal prin Dl.Cirjan Eugen, în cali-
tate de director, declar pierdut 
chitanţierul Glias cu chitanţe de la 
0787051 la 078707, chitanţe pe care 
le declar nule.

l Fotu Tănase declar pierdute 
(nule) următoarele polițe de asigu-
rare  Omnias ig :  F2161185 , 
F2421270.

l Declar pierdut (nul) atestat taxi 
nr. 6454, CPTx 0091878 eliberat de 
A.R.R. pe numele Matjas Florin.

l Dragomir Răducanu Întreprin-
dere Individuală, C.U.I. 30403714, 
F40/2741/2012, sediul Bucureşti 
sect. 5, str. Slt. Popa nr. 9, bl. 17A, 
sc. 1, ap. 3, declar pierdut (nul) 
certificat de înregistrare.

l Declar nulă legitimația de 
serviciu emisă de A.C.C.U. pe 
numele Dilirici Gheorghe.

ANUNȚURI




