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l Angajam frezor, experienta 
minim 5 ani, zona Militari, 
Bucuresti. Tel. 0745.989.709.

l Angajam lacatus mecanic, 
experienta minim 5 ani, zona 
Militari ,  Bucuresti .  Tel. 
0745.989.709.

l Raionul de peste isi mareste 
echipa: angajam bucatari, 
ajutor bucatari, ospatari, 
personal curatenie. Veniti 
alaturati-va unei echipe deose-
bite. CV la e-mail:raionulde-
pestedorobanti@gmail.com

l Anunţ pentru încadrarea a 
1 (unu) post de funcționar 
public cu statut special ofiter 
medic veterinar în sistemul 
administrației penitenciare la 
Penitenciarul Braila. Peniten-
ciarul Braila, cu sediul in 
Braila, str. Carantinei nr.4A  
scoate la concurs 1 (unu) post 
vacant de funcționar public cu 
statut special ofiter medic 
ve ter inar.  Termenul  de 
înscriere este de 15 zile lucră-
toare de la data publicării 
anunţului, adică până la data 
de 31.03.2017, ora  15.00 
inclusiv, la structura de 
Resurse Umane a unitatii. 
Taxa de participare la concurs 
este de 85 lei şi se plăteşte la 
structura financiară a Peniten-
ciarului Braila. Informatii 
suplimentare privind condi-
ţiile de participare la concurs, 
cerinţele postului, actele nece-
sare  pentru dosarul  de 
înscriere, probele de concurs şi 
locul de susţinere a acestora, 
tematica şi bibliografia de 
c o n c u r s  s e  o b t i n  l a 
tel.0239619314/int.115, sau la 
sediul Penitenciarului Braila 
ori pe site-ul unitatii http://
anp.gov.ro/web/penitencia-
rul-braila, şi pe site-ul Admi-
n i s t r a ţ i e i  N a ţ i o n a l e  a 
Penitenciarelor (www.anp.gov.
ro,  secţ iunea Carieră – 
Concursuri din sursă externă 
– Concursuri în curs de deru-
lare). 

l Direcția Generală de Impo-
zite şi Taxe Locale Sector 6 
anunță organizarea concur-
sului pentru promovarea în 
funcția publică de conducere 
vacantă de Director General 
Adjunct Constatare Impunere. 
Concursul va avea loc în data 
de 10.04.2017 ora 10.00 –proba 
scrisă şi în data de 12.04.2017 
ora 14.00 –susținerea inter-
viului, la sediul D.G.I.T.L. 
Sector 6 din Str. Drumul 
Taberei nr. 18. Dosarele de 
înscriere se pot depune în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunțului în Moni-
torul Oficial al României, 
Partea a III–a, la sediul 
D.G.I.T.L. Sector 6 şi trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 
143 din Hotărârea Guvernului 
nr.  611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. Relații 
suplimentare se pot obține la 
sediul D.G.I.T.L. Sector 6 –
Biroul Resurse Umane şi la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n 
0374.817.720.

l Primăria comunei Siseşti, 
judeţul Mehedinţi organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiilor publice  vacante de: 
-inspector clasa I, grad –supe-
rior –compartiment agricol; 
-inspector –clasa I,grad supe-
rior –compartiment asistenţă 
socială; -referent –clasa 
III-asistent; -compartiment 
agricol; Proba scrisă  va avea 
loc pe data de 12 aprilie 2017, 
ora 10  la sediul Primăriei 
comunei Siseşti, judeţul Mehe-
dinţi, iar interviul în data de 14 
aprilie orele 10: Pentru partici-
parea la concurs  candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute  de 
art.54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici şi următoarele condiţii 
specifice; Candidaţii vor 
depune  dosarele de  partici-
pare  la concurs în termen de 
20 de zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial, partea 
III-a, la Primăria comunei 
Siseşti, judeţul Mehedinţi. 

Bibliografia şi actele necesare  
pentru dosarul de înscriere vor 
fi afişate la sediul Primăriei 
comunei Siseşti, judeţul Mehe-
dinţi; Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei comunei 
Siseşti telefon 0252-384003.

l Primăria comunei Sîntana 
de Mureş organizează concurs 
pentru unei ocuparea funcției 
publice vacante de consilier 
clasa I gradul principal din 
cadrul Compartimentului 
achiziții publice. Condiţiile de 
desfăşurare a concursurilor: 
data până la care se pot 
depune dosarele de înscriere: în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României–
partea a III-a, la registratura 
primăriei. Data, ora şi locul 
organizării probei scrise: 10 
aprilie 2017, ora 10.00, la 
sediul Primăriei comunei 
Sîntana de Mureş, str.Morii, 
nr.26. Interviul se va susţine cu 
respectarea prevederilor art.56 
alin. (1) din HG nr. 611/2008. 
Condiţiile de participare la 
concurs: pentru funcția publică 
vacantă de consilier clasa I 
gradul principal din cadrul 
Compartimentului Achiziții 
publice: Condiţii generale: 
candidaţii trebuie să întru-
nească condițiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind statutul 
funcționarilor publici, republi-
cată 2, cu modificările şi 
completări le  ulter ioare; 
Condiţii specifice: studii 
universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiințe inginereşti, 
vechime în specialitatea studi-
ilor minim 5 ani. Dosarul de 
înscr iere  la  concurs  va 
cuprinde documente prevăzute 
de art.49 din HGR nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvol-
tarea carierei funcţionarilor 
publici, modificată şi comple-
tată. Informaţii suplimentare 

se pot obţine la sediul primăriei 
comunei Sîntana de Mureş, 
telefon 0265.323.517. Primar, 
Moldovan Dumitru.

l Primăria comunei Lipovu cu 
sediul în localitatea Lipovu, 
nr.630, judeţul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de 
execuţie de cls.I de: Consilier 
gr.  debutant din cadrul 
compartimentului agricol. 
Concursul se va organiza 
astfel: Proba scrisă în data de 
11.04.2017, ora 10.00, Proba 
interviu în data de 14.04.2017,  
ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească urmatoarele 
condiţii: condiţiile generale de 
participare la concurs sunt cele 
prevăzute la art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 republicată (2), cu 
modificările şi completările 
ulterioare; studii universitare 
absolvite cu diplomă de licenţă, 
respectiv studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă- în domeniul 
agronomie; cunoştinţe operare 
calculator - nivel mediu; -nu 
necesită vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 20 
zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, la 
sediul Primăriei Lipovu. Relaţii 
suplimentare şi bibliografia se 
pot obţine de la sediul primă-
riei, persoana de contact: Rişcu 
Mihaela sau la telefon: 
0766.617.487.

l CIAPAH Mislea, cu sediul 
în localitatea Mislea, str.Radu 
Paisie, nr.14, jud.Prahova, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contrac-
tuale temporar vacante de: 
-infirmieră, 4 posturi, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 03.04.2017, 
ora 10.00; -proba interviu în 
data de 05.04.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la 

concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii generale; 
-adeverinţă curs de infirmieră; 
-minim 6 luni vechime în 
muncă. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs până la data de 
17.03.2017, ora 16.00. Pentru 
informaţii suplimentare se va 
lua legătura cu d-na Draghia 
Mioara -referent RU în cadrul 
CIAPAH Mislea, la nr.de 
telefon: 0244.356.611, int.234, 
sau direct la sediul instituţiei.

l CIAPAH Mislea, cu sediul 
în localitatea Mislea, str.Radu 
Paisie, nr.14, jud.Prahova, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractual 
vacante de: -asistent medical/
PL, 1 post; -asistent medical 
principal/PL, 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 03.04.2017, 
ora 10.00; -proba interviu în 
data de 05.04.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-diplomă de absolvire a şcolii 
sanitare postliceale; -autori-
zaţie de liberă practică; -adeve-
rinţă promovare examen de 
grad principal; -vechime în 
specialitate 5 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data 
de   24.03.2017, ora 16.00. 
Pentru informaţii suplimentare 
se va lua legătura cu d-na 
Draghia Mioara -referent RU 
în cadrul CIAPAH Mislea, la 
nr.de telefon: 0244.356.611, 
int.234, sau direct la sediul 
instituţiei. 

l Biblioteca Judeţeană „I. H. 
Rădulescu” Dâmboviţa Târgo-
vişte, str. Stelea, nr. 2 anunţă în 
data de 4.04.2017. Organizarea 
concursului pentru ocuparea  
postului contractual vacant, 
astfel: 1. Bibliotecar studii 
superioare, grad profesional 

II,1 post, nivel de execuţie, în 
cadrul Serviciului Relaţii cu 
Publicul, animaţie culturală şi 
informare bibliografică, Biblio-
teca Judeţeană “I. H. Rădu-
lescu” Dâmboviţa. Condiţii 
generale: potrivit prevederilor 
art. 3 din Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat 
superioare a personalului 
contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice din 23.03.2011, aprobat 
prin H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile specifice 
pentru postul vacant: 1. Biblio-
tecar studii superioare gradul 
profesional II, perioadă nede-
terminată. 1.Studii universitare 
în domeniul biblioteconomic 
absolvite cu diplomă de licenţă, 
sau curs de perfecţionare în 
domeniul biblioteconomic 
absolvit; 2.Cunoştinţe de 
operare pe calculator: noţiuni 
de utilizare a sistemului de 
operare (Windows), a progra-
melor pachetului Office şi a 
programului specific de biblio-
tecă; 3.Cunoaşterea unei limbi 
străine, de circulaţie internaţio-
nală, nivel mediu; 4.Vechime în 
domeniu -  minim 1 (un) an. 
Concursul se va desfăşura 
conform calendarului următor: 
Perioada depunerii dosarelor 
de înscriere: 10.03.2017– 23.03 
2017 între orele 8:00 - 16:00. 
Datele concursurilor: Selecţia 
dosarelor :  24.03.2017 – 
27.03.2017 pentru postul  de 
execuţie de  bibliotecar; Proba 
scrisă: în data de 4.04.2017, ora 
10.00,  pentru postul  de 
execuţie de bibliotecar; Proba 
practică:în data de 4.04.2017, 
ora 14.00, pentru postul de 
execuţie de bibliotecar; Inter-
viul: data şi ora vor fi comuni-
cate ulterior. Locul desfăşurării 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 
Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 
personal - 759. Dosar executare nr. 10029853. Nr. 2807 din 07.03.2017. Anunț privind vânzarea 
bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Martie, Ziua 07. 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 22, luna Martie, anul 2017, ora 11.30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, 
se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Leo Prod S.R.L., licitația 
a 3 -a. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Autoturism Dacia LSDAB, an fabric. 2005, sș: 
UU1LSDBH33745354, SM UA62612, capacitatea cilindrică 1598 cm, culoare albastru, nr. 
înmatriculare CL-90-YGD. Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu se 
cunosc. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației*3, exclusiv TVA: 2.928 lei. Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit *): 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 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 a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 
RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 
de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe 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 de pe actul de 
identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe 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: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți 
adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312939, int. 159. Data afișării: 09.07.2017.

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. 
942/2016. Nr. 5645/06.03.2017. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna martie, 
ziua 27. 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 27, luna martie, ora 
12.00, anul 2017, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor vinde la licitație, următoarele 
bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Tarabostes SRL, CUI - 17886395, ședința a II - 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, Cota TVA/ neimpozabil/ 
scutit; Pompă beton - Bunker B100, Nu sunt, 53.078 lei, 19%; Mixer beton Sipe TTM400, Nu sunt, 
12.098 lei, 19%; Mașină de îndreptat și tăiat fier beton SA T - 12, Nu sunt, 22.725 lei, 19%; Mașină de 
îndoit fier beton (de confecționat etrieri) SP 30 T, Nu sunt, 7.718 lei, 19%; Mașină de frezat cu 6 axe - 
Gubish, Nu sunt, 7.485 lei, 19%; Total: 103.104 lei. 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, reperezentând 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 înregis-
trare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele 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 propria 
răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpă-
rătorului 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, vă puteți adresa la sediul 
nostru din orașul Pucioasa, str. Republicii, nr. 118 sau la numărul de telefon 0245.760.698. Data 
afișării: 10.03.2017.
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concursului: Biblioteca Jude-
ţeană „I. H. Rădulescu” 
Dâmboviţa, Târgovişte, str. 
Stelea, nr. 2,, judeţ Dâmboviţa. 
Informaţii suplimentare: 
Secretariatul Bibliotecii Jude-
ţene “I .  H.  Rădulescu” 
Dâmboviţa, telefon 0245 
612316. Manager, Prof. univ. 
dr.  Agnes Terezia Erich.

l Spitalul Prof.Dr.Constantin 
Angelescu, cu sediul în Bucu-
reşti, str.Aleea-Căuzaşi, nr.49-
51, sector 3, organizează 
concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual 
vacant: -1 post de consilier 
juridic IA -Compartiment 
Juridic, contract individual de 
muncă pe durată nedetermi-
nată; -diplomă de licenţă în 
specialitate; -vechime în speci-
alitatea studiilor: minim 6 ani 
şi 6 luni. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul Spitalului 
Prof.Dr.Constantin Angelescu 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, şi trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
03.04.2017, ora 10.00, iar proba 
interviu va avea loc în data de 
07.04.2017, ora 10.00, la sediul 
Spitalului Prof.Dr.Constantin 
Angelescu. Relaţii suplimen-
tare şi tematica se pot obţine de 
la Spitalul Prof.Dr.Constantin 
Angelescu, Biroul Resurse 
U m a n e ,  t e l e f o n 
nr.021.323.30.40/int.443.       

l Centrul Medico-Social 
„Sfântul Andrei”, cu sediul în 
localitatea Bucureşti, Şos.
Berceni, nr.12A, Sector 4, orga-
nizează concurs  pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante: -infir-
mieră: 2 posturi; -îngrijitoare 
curăţenie: 2 posturi. Condiţiile 
generale de ocupare a postu-

rilor sunt cele prevăzute la 
art.3 din HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
03.04.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 06.04.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii pentru 
posturile de infirmieră trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -diplomă de absolvire 
a şcolii generale; -curs de infir-
mieră organizat de OAMG-
M A M R  s a u  f u r n i z o r i 
autorizaţi  de Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârst-
nice cu aprobarea Ministerului 
Sănătăţii -Direcţia generală 
resurse umane şi certificate; 
-vech ime în  ac t iv i ta te : 
minimum 6 luni. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
pentru posturile de îngrijitoare 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -diplomă de 
absolvire a şcolii generale; -fără 
vechime. 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 
Centrului Medico-Social 
„Sfântul Andrei”. Data-limită 
de depunere a dosarelor este: 
24.03.2017, ora 12.00. Relaţii 
suplimentare la sediul: Şos.
Berceni, nr.12A, sector 4, 
Bucureşti, persoană de contact: 
Monica Tănase, telefon: 
0 2 1 . 3 3 4 . 3 7 . 2 5 ;  f a x : 
0372.872.850, e-mail: cms.sfan-
drei@yahoo.ro        

l Centrul Medico-Social 
„Sfântul Andrei”, cu sediul în 
localitatea Bucureşti, Şos.
Berceni, nr.12A, Sector 4, orga-
nizează concurs  pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale temporar vacante: 
-infirmieră: 2 posturi temporar 
vacante. Condiţiile generale de 
ocupare a posturilor sunt cele 
prevăzute la art.3 din HG 
286/23.03.2011. Concursul se 

va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 03.04.2017, 
ora 10.00; -proba interviu în 
data de 06.04.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii pentru posturile de 
infirmieră trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii 
specifice: -diplomă de absolvire 
a şcolii generale; -curs de infir-
mieră organizat de OAMG-
M A M R  s a u  f u r n i z o r i 
autorizaţi  de Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârst-
nice cu aprobarea Ministerului 
Sănătăţii -Direcţia generală 
resurse umane şi certificate; 
-vech ime în  ac t iv i ta te : 
minimum 6 luni. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul 
Centrului Medico-Social 
„Sfântul Andrei”. Data-limită 
de depunere a dosarelor este: 
17.03.2017, ora 12.00. Relaţii 
suplimentare la sediul: Şos.
Berceni, nr.12A, sector 4, 
Bucureşti, persoană de contact: 
Tănase Monica, telefon: 
0 2 1 . 3 3 4 . 3 7 . 2 5 ;  f a x : 
0372.872.850, e-mail: cms.sfan-
drei@yahoo.ro 

l Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, b-dul Eroilor, 
nr.40, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a 
funcţiei publice de execuţie 
vacantă din cadrul Comparti-
mentului Tineret al aparatului 
propriu al instituţiei, şi anume: 
1.Expert, clasa I, grad profesi-
onal principal -1 post. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute 
d e  a r t . 5 4  d i n  L e g e a 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării 

la concurs şi a ocupării funcţiei 
publice sunt: -absolvent studii 
universitare absolvite cu 
diplomă, studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 5 ani; 
-cunoştinţe de operare pe 
calculator. Data de susţinere a 
probei scrise: -10.04.2017, ora 
10.00; data şi ora susţinerii 
interviului vor fi anunţate ulte-
rior la sediul instituţiei. Dosa-
rele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele 
prevăzute de art.49, alin.(1) din 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.611/2008 şi se vor depune în 
termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului.  Detalii 
privind condiţiile specifice şi 
bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând pagina 
oficială a instituţiei: www.djst-
cluj.ro şi la sediul instituţiei, 
b-dul Eroilor, nr.40, Cluj-Na-
poca. Relaţii suplimentare 
referitoare la actele necesare 
pentru întocmirea dosarului de 
participare la concurs la sediul 
DJST Cluj, bld.Eroilor, nr.40, 
Cluj-Napoca -Biroul Resurse 
Umane. Persoană de contact: 
Artean Laura, consilier supe-
rior, telefon: 0722.737.975.         

l Centrul Medico-Social 
„Sfântul Andrei”, cu sediul în 
localitatea Bucureşti, Şos.
Berceni, nr.12A, Sector 4, orga-
nizează concurs  pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante: -econo-
mist IA, Achiziţii publice: 1 
post. Condiţiile generale de 
ocupare a posturilor sunt cele 
prevăzute la art.3 din HG 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 03.04.2017, 
ora 11.00; -proba interviu în 
data de 06.04.2017, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs 

candidaţii pentru postul de 
economist IA, Achiziţii publice, 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii superi-
oare economice cu diplomă de 
licenţă; -vechime în speciali-
tate: minim 6 ani şi şase luni; 
-cunoştinţe de operare pe 
calculator, Pachetul Office 
(Word, Excel),  Internet; 
-cunoaşterea legislaţiei şi acti-
vităţilor specifice domeniului 
de activitate; -experienţă 
privind: -utilizarea progra-
mului SEAP; -cunoştinţe 
privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuie-
lilor; -cunoaşterea şi aplicarea 
standardelor de control intern/
managerial. 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 
Centrului Medico-Social 
„Sfântul Andrei”. Data-limită 
de depunere a dosarelor este: 
24.03.2017, ora 12.00. Relaţii 
suplimentare la sediul: Şos.
Berceni, nr.12A, sector 4, 
Bucureşti, persoană de contact: 
Monica Tănase, telefon: 
0 2 1 . 3 3 4 . 3 7 . 2 5 ,  f a x : 
0372.872.850, e-mail: cms.sfan-
drei@yahoo.ro.

l Primăria Comunei Vatra 
Moldoviţei, cu sediul în locali-
tatea Vatra Moldoviţei, judeţul 
Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -refe-
rent: un post, conform preve-
derilor HG nr.286/2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
03.04.2017, ora 12.00; -proba 
interviu în data de 05.04.2017, 
ora 09.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: a)studii medii; b)
cunoştinţe operare calculator; 
c)vechime în muncă:-. Candi-
daţii 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 Primăriei 
Comunei Vatra Moldoviţei. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei Comunei Vatra 
Moldoviţei,  persoană de 
contact: Saghin Virgil, telefon: 
0230.336.150.       

l Spitalul Clinic de Pneumof-
tiziologie Constanţa, cu sediul 
în localitatea Palazu Mare, str.
Sentinelei, nr.40, judeţul 
Constanţa ,  organizează 
concurs, în conformitate cu 
HG 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale perma-
nent vacante: -1 post economist 
gradul II, specialitate econo-
mist, studii superioare (S) 
-serviciul RUNOS -Achiziţii 
Publice -Aprovizionare -Trans-
port -Administrativ; -1 post 
asistent medical principal şef, 
specialitate medicină generală, 
studii PL -secţia Pneumologie 
Copii; -1 post muncitor necali-
ficat, studii generale -Bloc 
Alimentar. Concursul se va 
desfăşura astfel: Pentru econo-
mist gradul II: -proba scrisă 
( tes t  gr i lă )  în  data  de 
03.04.2017, ora 10.00; -proba 
practică (operare calculator) în 
data de 03.04.2017, ora 12.00; 
-proba interviu în data de 
06.04.2017, ora 10.00; Pentru 
asistent medical principal şef: 
-proba scrisă (test grilă) în data 
de 03.04.2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
06.04.2017, ora 10.00; Pentru 
muncitor necalificat: -proba 
practică în data de 03.04.2017, 
ora 10.00; -proba interviu în 
data de 06.04.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-economist gradul II, studii 
superioare (S): -diplomă de 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 
Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar executare nr. 16711212. Nr. 2808 din 07.03.2017. 
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna martie, ziua 07. 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 22, luna martie, anul 2017, ora 12.00, în localitatea 
Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului SC Filip Construct SRL, licitația a II - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, 
Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de 
pornire al licitatiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autoturism Fiat Doblo, an 
fabricație 2005, nr. înmatriculare CL 68 BMM, culoare albastru, Nu se cunosc, 9.989 lei, 19 %; 
Autoturism Dacia Logan Break, an fabricație 2005, nr. înmatriculare CL 03 NBD, culoare alb, Nu se 
cunosc, 7.019 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 si 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. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 
RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 
de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; 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, respec-
tiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă 
puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon  0242.312.939, int. 159. Data afișării: 
09.07.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 
Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 
personal - 759. Dosar executare nr. 32675723. Nr. 2806 din 07.03.2017. Anunț privind vânzarea 
bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Martie, Ziua 07. 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 22, luna Martie, anul 2017, ora 11.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, 
se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Grozea Expeditii S.R.L., 
licitația 1 -a. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Autotractor Iveco, varianta Magirus 
LD44CE43, an fabricație 2000, nr. identificare WJMM1VSK004228455, serie motor 007644, culoare 
roșu, nr. înmatriculare CL-04-AOM. Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,  dacă este 
cazul: Nu se cunosc. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 16.217 lei. Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit *): 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 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 a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 
RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 
de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe 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 de pe actul de 
identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe 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: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți 
adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312939, int. 159. Data afișării: 09.07.2017.
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licenţă; -minim 6 luni vechime 
în specialitate; -asistent 
medical principal şef, speciali-
tate medicină generală, studii 
PL: -diplomă de şcoală sani-
tară postliceală sau echivalentă 
sau prin echivalare, conform 
HG 797/1997; -minim 5 ani 
vechime ca asistent medical; 
-examen pentru obţinerea 
g r a d u l u i  d e  p r i n c i p a l ; 
-muncitor necalificat, studii 
generale: -nu este necesară 
vechimea în muncă. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la 
data de 24.03.2017, ora 10.00, 
la sediul spitalului, biroul 
RUNOS. Relaţii suplimentare 
la sediul spitalului, biroul 
RUNOS- persoană de contact: 
Paciu Luminita, telefon: 
0241.486.338.

l Primăria Comunei Cosoba, 
cu sediul în localitatea Cosoba, 
str.Principală, nr.344, judeţul 
Giurgiu, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de: consilier, 
grad profesional debutant, 1 
post, în cadrul Compartimen-
tului Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, conform Legii 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, consoli-
dată 2009. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă 
în data de 12.04.2017, ora 
11.00; -proba interviu în data 
de 14.04.2017, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă 
sau echivalent, în domeniul 
urbanismului şi/sau amena-
jarea teritoriului; -îndeplineşte 
condiţiile specifice pentru 
ocuparea funcţiei publice. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 

Primăriei Comunei Cosoba, 
judeţul Giurgiu. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei 
Comunei Cosoba, judeţul 
Giurgiu,  persoană de contact: 
Ilie Ioana Cristina, telefon: 
0 2 4 6 . 2 5 3 . 7 3 9 ,  f a x : 
0246.253.887, e-mail: primaria-
cosoba@yahoo.com.

l Spitalul Municipal Olteniţa, 
cu sediul în localitatea Olte-
niţa, str.Argeşului, nr.134, 
judeţul Călăraşi, organizează 
concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, 
conform HG 286/2011, astfel: 
-1 post de instalator încălzire 
gaze -muncitor calificat III 
-staţia centrală de oxigen; -1 
post de fochist -muncitor cali-
ficat IV -staţia centrală de 
o x i g e n ;  - 1  p o s t  z i d a r 
-muncitor calificat III -munci-
tori întreţinere clădiri; -1 post 
de muncitor necal if icat 
-muncitori întreţinere spaţii 
verzi. Concursul se va desfă-
şura la sediul spitalului menţi-
onat mai sus, astfel: -proba 
scrisă -în data de 3.04.2017, 
ora 10.00; -interviul -data de 
5.04.2017, ora 10.00. Condiţii 
generale pentru participarea 
la concurs: -are cetăţenie 
română; -cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; -are 
vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale; -are 
capacitate deplină de exer-
ciţiu; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului 
pentru care candidează; -înde-
plineşte condiţiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la 
c o n c u r s ;  - n u  a  f o s t 
condamnat. Condiţii specifice: 
1.pentru postul de instalator 
încă lz i re  centra lă  gaze 
-muncitor calificat III: -şcoală 
profesională, diplomă califi-
care în specialitate; -adeve-
rinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate; -minim 3 

ani vechime în specialitatea 
studiilor absolvite. 2.pentru 
postul de fochist -muncitor 
calificat IV: -şcoală profesio-
nală, diplomă calificare în 
specialitate; -adeverinţă medi-
cală care să ateste starea de 
sănătate; -vechimea în muncă 
nu este necesară. 3.pentru 
postul de zidar -muncitor cali-
ficat III: -şcoală profesională, 
diplomă calificare în speciali-
tate; -adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănă-
tate; -vechimea în muncă 
minim 3 ani. 4.pentru postul 
de muncitor necalificat -între-
ţinere spaţii verzi: -diplomă 
şcoală generală; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea 
de sănătate; -vechimea în 
muncă nu este necesară. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
până la data de 24.03.2017, 
ora 15.00. Relaţii suplimen-
tare la sediul spitalului, 
persoană de contact: Topâr-
ceanu  Emi l i a ,  t e l e fon : 
0242.515.931, int.237, fax: 
0242.510.673. 

CITAȚII  
l Se citează Apostol Viorica 
cu ultimul domiciliu cunoscut 
în sat Bătrâneşti, comuna 
Gorbăneşti, judeţul Botoşani, 
la Judecătoria Botoşani, dosar 
18024/193/2016 pentru data de 
28.03.2017, ora 8.30, pârâtă în 
proces de partaj cu reclamanta 
Cozma Rodica. 

l Se citează paratul Stan 
Gheorghe cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Dărmăneşti, jud. 
B a c ă u ,  l a  J u d e c ă t o r i a 
Moineşti, dosar 4481/260/2015, 
termen 06.04.2017, obiect 
declarare judecătoreasca a 
dispariţiei, reclamant Haza-
pariu  Ecaterina.   

l Se citează numitul Stănescu 
(Ene) Aurel, cu ultimul domi-

ciliu cunoscut în Piteşti, str. N. 
Bălcescu, nr.5, Bl.L4, sc A, 
ap.6, jud Arges , în proces cu 
Ene Anişoara Elena, dosar 
17673/280/2016-având ca 
Obiect exercitarea autorităţii 
părinteşti MODIFICARE., la 
data de 28.03.2017, complet 
C2-3, ora 12.00, la Judecatoria 
Pitesti.

l Numitul Melenciuc Vasile, 
cu domiciliul cunoscut în 
judeţul Harghita, localitatea 
Tulgheş, nr. 168, este citat în 
data de 26.04.2017, ora 08.30, 
la Judecătoria Topliţa, cu 
sediul în Topliţa, judeţul 
Harghita, str. Nicolae Bălcescu, 
Completul de judecată camera 
C2, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 1632/326/2016, 
pentru cauza Tăgadă paterni-
tate Stabilire paternitate, recla-
mantă  f i ind  Melenc iuc 
Ioana Adriana, actuală fiind 
Muntean Ioana Adriana după 
divorţ.

l Numitul Ilie Florentin 
Claudiu, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Piteşti, str. Nicolae 
Bălcescu, bl.L1, sc.D, ap. 12, 
jud. Argeş, este citat în data de 
10 aprilie 2017, ora 8:30, la 
Judecătoria Piteşti, cu sediul în 
Piteşti, Bd. Eroilor, nr. 5, 
Completul C1-1 cameră Sala 3 
în calitate de pârât în dosarul 
nr. 14563/280/2016, pentru 
cauza declararea judecăto-
rească a morții, reclamantă 
fiind Ilie Maria.

l Asimionesei Ghiocel-Florin 
şi Asimionesei Violeta sunt 
citați pentru arbitraj la Tribu-
nalul de Arbitraj Judiciar Iaşi 
de pe lângă Camera de Arbi-
traj şi Mediere din mun. Iaşi, 
bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt 
nr.2, bl. B2 colț, tr.1, jud. Iaşi, 
în calitate de pârâți, la data de 
27.03.2017, ora 13.00, în 
dosarul nr.12/2016, având ca 

obiect pretenții, în proces cu 
Murariu Gabriel, în calitate de 
reclamant.

l Ungureanu Anghel, Ungu-
reanu Veronica, Ungureanu 
Maria, Ungureanu Costică, 
Ungureanu Anghel, Ungu-
reanu Nicolae Mircea, Ungu-
reanu Ramona, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Munici-
piul Craiova, str. Drumul 
Apelor, modul 2, camerele 6 şi 
7, judeţul Dolj, sunt chemaţi la 
Judecătoria Craiova, din str. 
A.I. Cuza, nr. 30, complet CF 
10, în ziua de 23.03.2017, ora 
10.30, în calitate de pârâţi, în 
proces cu Municipiul Craiova 
prin Primar şi Consiliul Local 
al Municipiului Craiova prin 
Primar, în calitate de recla-
mant pentru pretenţii, ce face 
o b i e c t u l  d o s a r u l u i  n r. 
30354/215/2016.

DIVERSE  
l Dinamic Insolv IPURL în 
calitate de administrator judi-
ciar vă informează că împo-
triva S. Girom SRL având CUI 
3095617, J06/388/1992, a fost 
deschisă procedura simplifi-
cata a falimentului prin 
S e n t i n ţ a  c i v i l ă  n r . 
61/10.02.2017 din dosar nr. 
707/112/2016 al Tribunalului 
Bistriţa-Năsăud. Creditorii 
sunt invitaţi să-şi depună cere-
rile de creanţe la grefa 
instanţei în temeiul Legii 
85/2014.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită lichidator judiciar 
conform incheierii de sedinta 
din data de 08.03.2017 pronun-
ţată de Tribunalul  Prahova, 
Secţia a II-a Civilă, de Conten-
cios Administrativ şi Fiscal - 
Biroul faliment, în dosarul 
1514/105/2017, anunţă deschi-

derea procedurii simplificate a 
falimentului debitoarei Cash 
Control Management SRL, cu 
sediul social in Ploiesti, str. 
Duca Voda, nr. 1, bl. 35D3, ap. 
1 ,  j u d .  P r a h o v a ,  C U I 
22396560, J29/2320/2007. 
Termenul limită pentru înre-
gistrarea cererii de admitere a 
creanţelor este 19.04.2017. 
Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi publicarea in BPI a 
tabelului preliminar al crean-
ţelor este 28.04.2017. Termenul 
limita pentru definitivarea 
tabelului creantelor este 
22.05.2017. Adunarea credito-
rilor are loc la data de 
03.05.2017 ora 15/00 la sediul 
lichidatorului judiciar.

ADUNĂRI GENERALE  
l S.C. Agromec S.A. Murgaşi, 
CUI: 2279930, J16/463/1991, 
Com. Murgaşi, Sat  Murgaşi, 
Jud.  Dolj .  Convocare a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor S.C. Agromec 
S.A. Murgaşi: Conform preve-
derilor Legii 31/1990, Consiliul 
de Administrație al S.C.   
Agromec S.A.  Murgaşi , 
convoacă adunarea generală 
ordinară a acționarilor socie-
tății în data de 25 aprilie 2017, 
ora 12, la sediul societății cu 
urmatoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea bilanțului societății 
şi a contului de profit şi pier-
dere pentru anul 2016. 2.
Alegerea unui nou consiliu de 
administrație ca urmare a 
expirării mandatului vechiului 
consiliu de administrație. 3.
Alegerea unei noi comisii de 
cenzori ca urmare a expirării 
mandatului membrilor comi-
siei de cenzori. 4.Diverse. In 
cazul neîndeplinirii condițiilor 
de cvorum legale, a doua 
şedință va avea loc în data de 
26 aprilie 2017 ora 12  la sediul 
societății. Lista cu numele 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 
Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 
personal - 759. Dosar executare nr. 18889241. Nr. 2804 din 07.03.2017. Anunț privind vânzarea 
bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Martie, Ziua 07. 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 22, luna Martie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, 
se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Confort Plast S.R.L., 
licitația a 3 -a. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Autoutilitară Renault HDCVK5 Master, an 
fabric. 2007, nr. identificare VF1HDCVK536964081, nr. omologare FARE330011T47R3, caroserie 
camion, cabină dublă 4 uși, motor tip G9U-A7-2, capacitate cilindrică 2463 cmc, culoare alb, numar 
înmatriculare: CL-03-XHX. Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,  dacă este cazul: Nu 
se cunosc. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 8.559 lei. Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit *): 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 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 a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 
RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 
de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe 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 de pe actul de 
identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe 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: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți 
adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312939, int. 159. Data afișării: 09.07.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 
Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar executare nr. 31841739. Nr. 2811 din 07.03.2017. 
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna martie, ziua 07. 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 22, luna martie, anul 2017, ora 13.30, în localitatea 
Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului SC Rovaral Recycling SRL, licitația a II - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, 
Drepturile reale si privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de 
pornire al licitatiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Semiremorcă cisternă, marca 
SLP, varianta 2D, caroserie cisternă transport produse petroliere, an fabricație 1997, nr. identificare 
UXM2C22PV22M1104, masa proprie 8.550 kg, masa autorizată 22.000kg, masa max. autorizată 
29.550 kg, Sechestru BEJ Tănăsescu George Dorian, 15.185 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 si 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. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis la 
Trezorerie Municipiul Călărași; 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: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la 
numărul de telefon  0242.312.939, int. 159. Data afișării: 09.07.2017.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 
Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar executare nr. 28460556. Nr. 2811 din 07.03.2017. 
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna martie, ziua 07. 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 22, luna martie, anul 2017, ora 14.00, în localitatea Călărași, 
str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC 
Sansica Mag SRL, licitația a II - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privile-
giile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA 
(lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Vitrină frigorifică mezeluri orizontală, Nu este cazul, 1.455 lei, 
19%; Ladă frigorifică orizontală cu geam, Nu este cazul, 383 lei, 19%; Frigider aArctic ușă sticlă, Nu este 
cazul, 390 lei, 19%; Raft pal pentru marfă, dimensiune 100 x 250 cm cu polițe 30 cm - 10 buc., Nu este 
cazul, 390 lei/buc., 19%; Feliator mezeluri, operare automată, 3 viteze, grosime tăiere 20 mm, 
posibilitate feliere manuală, dimensiuni cca 615 x 547 x 545, Nu este cazul, 338 lei, 19%; Vitrină lemn cu 
sticlă - 8 buc., Nu este cazul, 1.125 lei, 19%; Raft legume, Nu este cazul, 165 lei, 19%; Sistem suprave-
ghere cu monitor, Nu este cazul, 1.763 lei, 19%; Televizor Sony, ecran LCD, diagonală 100 cm, cu 
telecomandă, Nu este cazul, 278 lei, 19%; Televizor Samsung, diagonală 54 cm, cu telecomandă, Nu este 
cazul, 278 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 si 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. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, 
beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, 
deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; 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: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon  
0242.312.939, int. 159. Data afișării: 09.07.2017.

persoanelor propuse pentru a fi 
alese in funcțiile de adminis-
trator si cenzor poate fi consul-
tată de către acționari la sediul 
societații zilnic între orele 08,00 
- 16,00. De asemenea, acțio-
narii pot face propuneri de 
persoane care pot fi alese in 
funcțiile menționate. Preşedin-
tele Consiliului de Adminis-
traţie, Odolbaşa Victor.

l Donaris Tours S.R.L., Bucu-
reşti, Şoseaua Virtuţii, nr.7, bl.
R3, scara 2, parter, Spaţiul S3, 
sector 6, J40/4980/1998, C.U.I.  
10595925, Atribut fiscal RO, 
capital social 10.000 lei. 
Convocare: Consiliul de Admi-
nistraţie al societăţii Donaris 
To u r s  S R L ,  c o n v o a c ă 
Adunarea Generală a Asocia-
ţilor, în şedinţă ordinară în 
data de 23.03.2017, ora 10, la 
sala de consiliu a Subansamble 
Auto SA, din Piteşti, strada 
George Coşbuc nr.59, judeţul 
Argeş, cu următoarea ordine 
de zi: 1)Prezentarea, discutarea 
şi aprobarea raportului de 
gestiune asupra activităţii 
economico-financiare la 31 
decembrie 2016; 2)Prezentarea, 
discutarea şi aprobarea rapor-
tului cenzorilor încheiat în 
urma verificării asupra activi-
tăţii economico-financiare pe 
anul 2016; 3)Prezentarea, 
discutarea şi aprobarea Bilan-
ţului Contabil şi a Contului de 
Profit şi Pierderi pe anul 2016; 
4)Prezentarea, discutarea şi 
aprobarea Bugetului de Veni-
turi şi Cheltuieli pe anul 2017; 
5)Prezentarea, discutarea şi 
aprobarea programului de 
investiţii pe anul 2017; 6)Stabi-
lirea bugetului pe anul 2017 
pentru administratori şi 
cenzori; 7)Prezentarea şi ratifi-
carea Hotărârilor luate de 
Consiliul de Administraţie al 
societăţii în intervalul scurs de 

la ultima Adunare a Asocia-
ţilor până la data prezentei. 8)
Mandatarea Consiliului de 
Administraţie pentru a negocia 
şi încheia în numele şi pe 
seama societăţii acte juridice 
prin care să  dobândească 
bunuri pentru aceasta sau să 
înstrăineze, să închirieze, să 
schimbe ori să constituie în 
garanţie bunuri aflate în patri-
moniul societăţii indiferent de 
valoarea acestora precum şi 
pentru negocierea şi semnarea 
în numele şi pentru societate a 
actelor adiţionale pentru 
prelungirea/modificarea facili-
tăților de credit şi a garanţiilor 
aferente, angajate de societate 
la UNICREDIT sucursala 
Piteşti sau a actelor necesare 
pentru contractarea unor faci-
lităţi de credit noi de la unită-
ţile bancare. 9)Probleme în 
competenţa de rezolvare a 
Adunării Generale a Acţiona-
rilor. În situaţia neîntrunirii 
quorumului statutar la prima 
şedinţă, se anunţă reprogra-
marea acesteia pentru data de 
24.03.2017, ora 10, în acelaşi 
loc şi cu aceeaşi ordine de zi. 
Începând cu data publicării 
prezentei, Convocatorul, situa-
ţiile financiare anuale, raportul 
anual al Consiliului de Admi-
nistraţie şi al cenzorilor, textul 
integral al documentelor şi 
materialelor informative cu 
privire la punctele de pe 
ordinea de zi şi care urmează a 
fi prezentate Adunării Gene-
rale precum şi proiectul de 
hotărâre a AGA sunt puse la 
dispoziţia asociaţilor la sediul 
societăţii, în zilele lucrătoare, 
între orele 10-14, unde pot fi 
consultate şi completate de 
aceştia. Preşedinte C.A., Ing. 
Gheorghe Badea.

l  C o n v o c a r e  p r i v i n d 
Adunarea Generală Ordinară 

a Acționarilor Societății din 
data de 12.04.2017: Cabinetul 
Individual de Insolventa 
Boştenaru Beatrice Elena, 
lichidator al societăţii IMSA-
PROIECT SA cu sediul în 
Bucureşti, Intrarea Măgireşti 
nr. 5-7, sector 1, număr de 
ordine în Registrul Comerțului 
J40/2220/1991, C.U.I. 3997075 
(„Societatea”),  convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor (AGOA) pentru 
data de 12.04.2017 ora 08.00 la 
sediul Societății de la adresa 
din Bucureşti, Intrarea Măgi-
reşti nr. 5-7, sector 1, pentru 
toți acționarii înregistrați în 
registrul acționarilor la data de 
referință 03.04.2017. În cazul 
în care la data menționată nu 
se întruneşte cvorumul de 
prezentă prevăzut de dispozi-
țiile legale şi statutare, se 
convoacă şi se fixează cea de-a 
doua Adunarea Generală 
Ordinară, pentru data de 
14.04.2017 la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc. La Adunarea Gene-
rala Ordinară a Acționarilor 
sunt îndreptățiți să participe şi 
să voteze acționarii înscrişi în 
Registrul Acționarilor la data 
de 03.04.2017 stabilita ca data 
de referință. Participarea la 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor se face în 
conformitate cu dispozițiile 
Actului Constitutiv al Socie-
tății, ale Legii nr. 297/2004 
privind piața de capital şi 
prevederilor legale aplicabile 
societăților pe acțiuni. Ordinea 
de zi a Adunării Generale 
Ordinară este următoarea: 1. 
Prezentarea raportului consi-
liului de administraţie pentru 
exerciţiul financiar 2016. 2. 
Prezentarea raportului socie-
tăţii de audit pentru exerciţiul 
financiar 2016. 3. Aprobarea 
raportului consiliului de admi-
nistraţie pentru exerciţiul 

financiar 2016. 4. Aprobarea 
dării de seamă asupra gestiunii 
pentru  timpul trecut de la 
ultima situaţie financiară apro-
bată până la începerea lichi-
dăr i i  de  către  membri i 
directoratului/ administratorii 
societăţii (31.12.2016.). 5. 
Aprobarea inventarului şi a 
bilanţului la 31.12.2016 cu 
referire la activul şi pasivul 
societăţii, care constată situaţia 
exactă a activului şi pasivului. 
6. Aprobarea situaţiilor finan-
ciare ale exerciţiului financiar 
încheiat la data de 31.12.2016. 
7. Aprobarea descărcării de 
gestiune a administratorilor 
pentru exerciţiul financiar 
2016. 8. Aprobarea datei de 
04.05.2017 ca dată de înregis-
trare pentru identificarea acțio-
narilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor ce 
urmează a fi adoptate şi a 
ex-date pentru 03.05.2017. 9. 
Diverse. Accesul acționarilor la 
adunările generale se face prin 
simpla probă a identității aces-
tora, făcută în cazul acționa-
rilor persoane fizice cu actul de 
identitate, iar în cazul acționa-
rilor persoane juridice şi a 
acționarilor persoane -fizice 
reprezentate, cu procura 
specială dată persoanei fizice 
care îi reprezintă. În cazul acți-
onarilor persoane juridice sau 
a entităților fără personalitate 
juridică, calitatea de reprezen-
tant legal se constată în baza 
listei acționarilor de la data de 
referință, primită de la depozi-
tarul central. Conform art. 14 
din regulamentul CNVM nr. 
6/2009 privind exercitarea 
anumitor drepturi ale acționa-
rilor în cadrul AGA, acționarii 
înregistrați la data de referință 
pot participa şi vota la adună-
rile generale direct sau pot fi 
reprezentați şi prin alte 
persoane decât acționarii, pe 
bază de procură specială. 

Procura specială se va întocmi 
în trei exemplare originale: 
unul pentru societate, unul 
pentru mandant şi unul pentru 
mandatar. După completare şi 
semnare exemplarul pentru 
emitent se va depune personal 
în original până la data de 
03.04.2017 în plic închis cu 
mențiunea scrisă în clar şi cu 
m a j u s c u l e  “ P E N T R U 
ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ A ACŢIONA-
RILOR DIN DATA DE  
12.04.2017” sau transmis prin 
e-mail cu semnătură electro-
nică extinsă, la sediul societății, 
însoțit de o copie a actului de 
identitate  al acționarului 
reprezentat, până la data de 
03.04.2017 orele 15.00, pe 
adresa de e-mail office@imsa-
proiect.ro. Vor fi acceptate 
procurile fie în limba română, 
fie în limba engleză. Acționarii 
înregistrați la data de referință 
în registrul acționarilor au 
posibilitatea de a vota prin 
corespondență, înainte de 
Adunările Generale a Acționa-
rilor, prin utilizarea formula-
rului buletin  de vot prin 
corespondență. Formularul de 
buletin de vot prin corespon-
dență  în limba română sau 
limba engleză, cu legalizare de 
semnătură de către un notar 
public vor fi transmise socie-
tății în original la sediul aces-
teia până la data de 03.04.2017 
orele 15.00 în plic închis cu 
mențiunea scrisă în clar şi cu 
m a j u s c u l e  “ P E N T R U 
ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ A ACŢIONA-
RILOR DIN DATA DE  
12.04.2017”. Conform art. 18 
alin (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009 privind exer-
citarea anumitor drepturi ale 
acționarilor în cadrul AGA, în 
situația în care acționarii care 
şi-au exercitat votul prin cores-
pondență participă personal 

sau prin reprezentant la AGA, 
votul prin corespondență 
exprimat pentru acea adunare 
generală va fi anulat. În acest 
caz, va fi luat în considerare 
doar votul exprimat personal 
sau prin reprezentant. Unul 
sau mai mulți acționari care 
dețin, individual sau împreună, 
cel puțin 5 % din capitalul 
social au dreptul de a intro-
duce noi puncte pe ordinea de 
zi a Adunărilor  generale a 
acționarilor,  cu condiția ca 
fiecare punct să fie însoțit de o 
justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre aprobare 
de adunarea AGA, care vor fi 
transmise la sediul societății în 
scris, până la data 03.04.2017 
orele 15,00. De asemenea, au 
dreptul de a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a 
AGOA, drept care se poate 
exercita în scris, prin transmi-
tere la sediul societății,  până la 
data de 03.04.2017 orele 15,00. 
Cererile cu privire la introdu-
cerea unor noi puncte pe 
ordinea de zi precum şi proiec-
tele de hotărâri pentru aceste 
puncte se vor înainta Lichida-
torului numai în scris, în plic 
închis cu mențiunea scrisă în 
clar şi cu majuscule “PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ A ACŢIONA-
RILOR DIN DATA DE 
12.04.2017”. Ordinea de zi 
completată cu punctele 
propuse va fi republicată cu 
îndeplinirea cerințelor prevă-
zute de lege pentru convocarea 
Adunării generale. Acționarii 
societății pot adresa întrebări 
în scris privind punctele de pe 
ordinea de zi, acestea urmând 
a fi depuse la sediul societății 
împreună cu copii ale actelor 
care permit identificarea acțio-
narului, până la data de 
03.04.2017 orele 15,00. Întrebă-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 
Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 
personal - 759. Dosar executare nr. 16643959. Nr. 2803 din 07.03.2017. Anunț privind vânzarea 
bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Martie, Ziua 07. 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 22, luna Martie, anul 2017, ora 09.30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, 
se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Clima Term Instal 
S.R.L., licitația a 3 -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, Cota 
TVA/ neimpozabil/ scutit *): Dacia 1307 Pick-up T, ss: UU1D2F719W2710771, SM 034098, an fabr. 
1998, CL-03-GSR, Nu se cunosc. 1.015 lei, 19%; Mașină de lipit termopane - Sche�er, an fabric. 2006, 
Nu se cunosc. 2.919 lei, 19%; Calculator Intel 4300, kit Multimedia, Monitor LCD 19”, Nu se cunosc. 
299 lei, 19%; Compresor cu piston, model DKC 500, serie 452-EN-286-1, Nu se cunosc. 885 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 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 a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX00 
5109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 
23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe 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 de pe actul de identitate; g) pentru 
persoanele fizice străine, copie de pe 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: Nu este 
cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: Nu este cazul. Pentru informații 
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312939, int. 159. Data 
afișării: 09.07.2017.
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rile  se înaintează Lichidatorului 
în scris, în original, în plic închis 
cu mențiunea scrisă în clar şi cu 
m a j u s c u l e  “ P E N T R U 
ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ A ACŢIONA-
RILOR DIN DATA DE 
12.04.2017” Societatea va 
formula răspunsuri la întrebări 
pe care le va transmite acționa-
rilor prin poşta electronică. 
Procurile speciale, formularul 
de buletin de  vot completat şi 
semnat în original, cererile cu 
privire la introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi, întrebă-
rile formulate de acționari, vor 
fi însoțite  de copia actului de 
identitate al reprezentantului. 
Lichidatorul propune ca dată 
de  înregistrare  data  de 
04.05.2017 data în funcție de 
care vor fi identificați acționarii 
asupra cărora se vor răsfrânge 
efectele hotărârilor AGOA şi a 
ex-date pentru 03.05.2017. Acți-
onarii pot să-si desemneze 
reprezentantul şi prin mijloace 
electronice, notificarea desem-
nării prin mijloace electronice 
putându-se face la adresa de 
e-mail office@imsaproiect.ro. 
Documentele şi informațiile 
referitoare la problemele incluse 
pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinară se pot obține 
sau consulta la sediul Societății 
începând cu data de 22.03.2017. 
Informații suplimentare, 
inclusiv informații cu privire la 
drepturile acționarilor, se pot 
obține  la nr. de telefon: 
021.316.39.29  în zilele lucră-
toare între orele 8,00-15,00. 
IMSAPROIECT SA –societate 
în lichidare, Prin lichidator CII 
Bostenaru Beatrice Elena.

l Convocare: Consiliului de 
A d m i n i s t r a ţ i e  a l  S . C . 
”GIRUETA” S.A., persoană 
juridică română, având CIF 
477558, atribut fiscal RO şi 
număr de ordine la Registrul 
Comerţului J23/1589/2004, cu 
sediul în comuna Jilava, Sos. 
Giurgiului nr. 3-5, judeţul Ilfov, 
în temeiul prevederilor Actului 
Constitutiv al societăţii şi a 
prevederilor art. 117 din Legea 
31/1990 republicată convoacă: 
I. Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor societăţii pentru 
data de 13.04.2017, ora 14,00. 
Şedinţa Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor vor 
avea loc la sediul societăţii din 
comuna Jilava, Sos. Giurgiului 
nr. 3-5, judeţul Ilfov. La 
Adunarea Generala Ordinară 
sunt invitaţi să participe toţi 
acţionarii af laţi în evidenţa 
Registrului Acţionarilor şi 
Registrului de Acţiuni la data 
de 02.04.2017. Pe ordinea de zi 
a Adunării Generale Ordinare, 
sunt înscrise următoarele 
probleme: 1. Ratificarea şi însu-
sirea de către Societate a 
prelungirii contractului de 
credit MIH2-2012-1043182 din 
data de 14.12.2012 încheiat cu 
UniCredit Bank S.A., în cadrul 
caruia Societatea are calitate de 
împrumutat solidar alături de 
c e i l a l ţ i  î m p r u m u t a ţ i : 
COMNORD S.A.(J40/493/1991, 
CUI 1590368) şi PROCEMA 
S.A. (J40/171/1991, CUI 
1556536) cu menţinerea garan-
ţiilor constituite deja de Socie-
ta te  pent ru  garantarea 
facilităţilor contractate până la 
rambursarea acestora, indife-
rent de prelungirile şi alte 

modificări ulterioare. 2.  Ratifi-
carea şi însuşirea de către Soci-
etate a tuturor actelor şi 
faptelor ce vor fi îndeplinite de 
dl. Jovicic Milos, cetăţean sârb, 
identificat cu permis de şedere 
seria RO 0432104 eliberat la 
data de 17.10.2016 de către 
autorităţile române, cu reşe-
dinţa în România, str. Vasile 
Lascăr nr.14, ap. 3, sector 2, 
B u c u r e ş t i ,  a v â n d  C N P 
7821112400012, în calitate de 
Director General al Societăţii, 
respectiv de dl. Cirjan Bogdan- 
Mircea, cetăţean român, domi-
ciliat în Bucureşti, str. Delineşti 
nr. 2, bl. A5, sc. C, et.1, ap. 35, 
sector 6, legitimat cu C.I. seria 
DP nr. 129196 eliberată la data 
de 13.05.2008 de către INEP, 
avand CNP 1710506343251, în 
calitate de Administrator al 
Societăţii, pana la data ţinerii 
AGOA cu privire la ducera la 
îndeplinire a celor mai sus 
menţionate precum şi împuter-
nicirea dlui. Jovicic Milos, 
respectiv a dlui. Cirjan Bogdan- 
Mircea, cu drept de semnătură 
individuală, pentru ca oricare 
din ei, să ducă la îndeplinire 
cele decise în cadrul AGOA, 
acestea incluzând, nelimitativ: 
(i) reprezintarea cu puteri 
depline a Societăţii faţă de 
UniCredit Bank S.A. sau orice 
alte persoane sau entităţi, (ii) 
negocierea şi agreerea, cu 
puteri depline şi după cum va 
considera că este în interesul 
Societăţii, a termenilor şi condi-
ţiilor de prelungire a contrac-
te lor  de  credit  mai  sus 
mneţionate şi a oricăror 
garanţii, inclusiv toate modifi-
cările ce vor fi aduse contrac-

t e l o r  d e  c r e d i t  ş i / s a u 
contractelor de garanţie/ garan-
ţiilor cu ocazia prelungirii 
(incluzând cu privire la modifi-
cări aduse Condiţiilor Generale 
de Creditare, modificări de 
dobândă, comisioane, obligaţii 
contractuale, cazuri de culpă, 
denuntare unilaterală, tipul 
creditului, scopul creditului, 
condiţiile de utilizare, alte 
clauze), toate modficările docu-
mentaţiei de finanţare şi garan-
tare a creditelor mai sus 
menţionate acceptate de dl. 
Jovicic Milos, respectiv de dl. 
Cirjan Bogdan- Mircea, prin 
semnarea amendamentelor la 
documentaţia de creditare/ 
garantare fiind însuşite şi obli-
gatorii pentru Societate şi (iii) 
semnarea tuturor documentelor 
încheiate în legătură cu cele 
mai sus ratificate şi/sau nece-
sare sau pe care le va considera 
necesare în legatură cu ducerea 
la îndeplinire a hotărârii şi a 
mandatului acordat de AGOA, 
inclusiv actele adiţionale ale 
contractelor de credit, contracte 
de garanţie şi/sau acte adiţio-
nale la contracte de garanţie/ 
garanţii existente şi orice alte 
documente de finanţare, deci-
ziile şi semnătura acestora fiind 
opozabilă societăţii. În situaţia 
în care Adunarea Generală nu 
va putea delibera şi vota în mod 
valabil o a doua Adunare Gene-
rală Ordinară este convocată 
pentru ziua de 14.04.2017, la 
ora 14.00 în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi. Dupa 
publicarea convocării, acţio-
narii reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/au dreptul: 
a) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunărilor gene-
rale, în termen de cel mult 15 
zile de la data publicării convo-
cării, cu condiţia ca fiecare 

punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotă-
râre propus spre adoptare de 
adunarea generală; şi b) de a 
prezenta proiecte de hotărâre, 
în termen de 15 zile de la data 
publicării convocării, pentru 
punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi 
a adunării generale.  Aceste 
drepturi pot fi exercitate numai 
în scris (transmise prin servicii 
de curierat sau prin mijloace 
electronice).  Se precizează că 
acţionarii ce vor fi împiedicaţi 
de anumite împrejurări să 
participe la Adunarea Generală 
vor putea mandata, în confor-
mitate cu art. 125 din Legea 
31/1990 republicată, printr-o 
procură specială o terţă 
persoană care să participe şi să 
voteze în numele lor şi pentru 
ei, în Adunarea Generală, în 
condiţiile legii. Procurile 
speciale pot fi ridicate de la 
sediul societăţii începând cu 
data convocării şi vor fi depuse 
spre înregistrare la secretariatul 
adunării până cel târziu la data 
de 11.04.2017. Procurile 
speciale vor putea fi transmise 
spre înregistrare şi pe fax sau 
email în format pdf., reprezen-
tantul acţionarului fiind obligat 
ca la data adunării generale să 
aibă asupra sa procura în 
original. Documentele privind 
problemele incluse în ordinea 
de zi a Adunării Generale pot fi 
consultate la sediul societăţii, 
începând cu data convocării. 
Documentele aferente şedin-
ţelor, inclusiv propunerile de 
hotărâre şi procurile speciale 
pot fi obţinute de la dna. 
Martha Buga– tel. 021/4501761.

l Convocare a Adunării Gene-
rale Ordinare a Acționarilor 
FIRM-RECOM S.A.: Noi, 
Consiliul de administrație al 

FIRM-RECOM S.A., cu sediul 
în Bucureşti, str. Sergent Nuțu 
Ion nr. 2, sector 5, C.U.I. 
404262, J40/3566/1991, fax 
0 2 1 . 4 1 0 . 4 9 . 7 3 ,  t e l e f o n 
0 2 1 . 4 1 0 . 2 6 . 4 1 ,  e - m a i l 
recom2011@gmail.com, prin 
Preşedinte Dobre Sima Radu 
N i c o l a e ,  p r i n  p r e z e n t a 
convocăm adunarea generală 
ordinară a acționarilor, care se 
va întruni la data de 20 aprilie 
2017, ora 17:00, la sediul socie-
tății, indicat mai sus, cu urmă-
toarea  ordine  de  z i :  1 . 
Prezentarea spre aprobare a 
raportului administratorilor 
pentru exerciţiul financiar 
2016; 2. Prezentarea raportului 
auditorului pentru exerciţiul 
financiar 2016; 3. Prezentarea 
spre aprobare a situaţiilor 
financiare anuale şi a reparti-
zării profitului pentru exerciţiul 
financiar 2016; 4. Prezentarea 
spre aprobare a programului de 
activitate, a B.V.C.-ului şi a 
programului de investiţii pe 
anul 2017; 5. Descărcarea de 
gestiune a administratorilor; 6. 
Aprobarea  datei de 10 mai 
2017, propusă ca dată de înre-
gistrare; 7. Aprobarea datei de 
09 mai 2017, ex date. În cazul 
în care, la data de 20 aprilie 
2017, nu este întrunit cvorumul, 
adunarea generală se va întruni 
la data de 21 aprilie 2017, ora 
17:00, la sediul societății, 
indicat mai sus, cu aceeaşi 
ordine de zi. Accesul acționa-
rilor la lucrările adunării gene-
rale se face prin verificarea 
actului de identitate, în cazul 
persoanelor fizice, şi a procurii 
speciale, în cazul acționarilor 
persoane juridice şi a acționa-
rilor persoane fizice reprezen-
tate. Unul sau mai mulți 
acționari reprezentând, indivi-
dual sau impreună, cel puțin 
5% din capitalul social are/ au 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 
Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 
personal - 759. Dosar executare nr. 16711212. Nr. 2805 din 07.03.2017. Anunț privind vânzarea 
bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna Martie, Ziua 07. 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 22, luna Martie, ora 12.30, anul 
2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului, SC Filip Construct SRL, licitația a 2 -a: a) Construcție C1, spațiu comercial, în 
suprafață de 248 mp, situat în loc. Borcea, jud. Călărași, cvartal 41, P12 și 13, nr. cadastral 22858 C1, 
înscris în Cartea funciară nr. 22858 UAT Borcea, preț de pornire al licitației 107.452 lei (exclusiv TVA 
*); Construcție anexă cu destinația magazie, în suprafață de 59 mp, situat in loc. Borcea, jud. Călărași, 
cvartal 41, P12 și 13, nr. cadastral 22858 C2, înscris în Cartea funciară nr. 22858 UAT Borcea, preț de 
pornire al licitației 85,099 lei (exclusiv TVA *) și teren aferent curți construcții, în suprafață de 2817 
mp, situat în localitatea  Borcea, jud. Călărași, cvartal 41, P12 și 13, nr. cadastral 22858, înscris în 
Cartea funciară nr. 22858 UAT Borcea, preț de pornire al licitației 48,677 lei (exclusiv TVA *), grevate 
de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -. Sarcini: -. b) teren care nu este 
aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri ... în suprafață de ..., situat în localitatea ..., str. 
... nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele 
drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -. Sarcini: -. c) alte bunuri ..., preț de evaluare/ de 
pornire al licitației *... lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 
Creditori: -. Sarcini: -. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/ 
scutită/ neimpozabilă. 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. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX00 
5109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 
23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe 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 de pe actul de identitate; g) pentru 
persoanele fizice străine, copie de pe 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: Bunurile se vând în ansamblu, valoare totală 
241.228 lei (exclusiv TVA *). Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la 
numărul de telefon 0242.312939, int. 159. Data afișării: 09.07.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 
Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 
personal - 759. Dosar executare nr. 4293809. Nr. 2805 din 07.03.2017. Anunț privind vânzarea 
bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna Martie, Ziua 07. 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 22, luna Martie, ora 10.30, anul 
2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului, SC Florinela SRL, licitația a 3 -a: a) clădire spațiu alimentație publică, cu 
caracter provizoriu, în suprafață construită la sol de 100 mp, situată în mun. Călărași, str. Platforma 
Chiciu, Km 374 Dunăre, jud. Călărași, preț de pornire al licitației 49.783 lei (exclusiv TVA *), grevate 
de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -. Sarcini: -. b) teren care nu este 
aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri ... în suprafață de ..., situat în localitatea ..., str. 
... nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele 
drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -. Sarcini: -. c) alte bunuri ..., preț de evaluare/ de 
pornire al licitației *... lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 
Creditori: -. Sarcini: -. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/ 
scutită/ neimpozabilă. 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% 
d in  p re țu l  de  po rn i re  a  l i c i ta ț i e i .  P la ta  taxe i  se  va  e fec tua  în  contu l  IBAN 
RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 
de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe 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 de pe actul de 
identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe 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: Teren - contract închiriere cu C.N. A.P.D.F. 
Giurgiu. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0242.312939, int. 159. Data afișării: 09.07.2017.

ANUNȚURI
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 
Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar executare nr. 10631220. Nr. 2810 din 07.03.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna martie, ziua 07. 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 22, luna martie, anul 2017, ora 13.00, în localitatea Călărași, str. 
Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC River SRL, licitația a III - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care 
grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitatiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Mașină de cusut cu trecere fir CL 885,Necchi, Nu este cazul, 345 lei, 19%; 
Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, Nu este cazul, 345 lei, 19%; Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, Nu este cazul, 345 lei, 19%; Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, Nu este cazul, 
345 lei, 19%; Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, Nu este cazul, 345 lei, 19%; Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, Nu este cazul, 345 lei, 19%; Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, Nu 
este cazul, 345 lei, 19%; Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, Nu este cazul, 345 lei, 19%; Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, Nu este cazul, 345 lei, 19%; Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, 
Necchi, Nu este cazul, 345 lei, 19%; Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, Nu este cazul, 345 lei, 19%; Mașină de cusut 3 ace CL 8003, Kansai, Nu este cazul, 345 lei, 19%; Mașină de cusut tăiere și 
coasere 1 ac CL327, Rimoldi, Nu este cazul, 656 lei, 19%; Mașină de tăiere și coasere 1 ac CL 327, Rimoldi/ 662652,  Nu este cazul, 656 lei, 19%; Compresor marca Solt, Solt, Nu este cazul, 345 lei, 19%; Mașină 
lanț cu 2 ace CL 471, Necchi, Nu este cazul, 492 lei, 19%; Mașină de rihtuit CL 597, Durkopp, Nu este cazul, 99 lei, 19%; Mașină 2 ace suspendabilă, Durkopp/ 3636, Nu este cazul, 689 lei, 19%; Mașină 2 ace 
suspendabilă, Durkopp, Nu este cazul, 689 lei, 19%; Mașină tăiere și coasere 5 fire CL 527, Rimoldi, Nu este cazul, 615 lei, 19%; Mașină tăiere și coasere 3 fire CL 263, Rimoldi, Nu este cazul, 820 lei, 19%; Mașină 
croit verticală "8, Eastman, Nu este cazul, 591 lei, 19%; Mașină de curățat, Camptel, Nu este cazul, 492 lei, 19%; Mașină de cusut cu trecere fir, Necchi/ 8854191, Nu este cazul, 541 lei, 19%; Mașină de cusut cu 
trecere fir, Necchi/ 8852173, Nu este cazul, 541 lei, 19%; Mașină de cusut cu trecere fir, Necchi/ 8852856, Nu este cazul, 541 lei, 19%; Mașină de cusut cu trecere fir, Necchi/ 8854034, Nu este cazul, 541 lei, 
19%; Mașină de cusut cu trecere fir, Necchi/ 8852857, Nu este cazul, 541 lei, 19%; Mașină de cusut cu trecere fir, Necchi/ 8858555, Nu este cazul, 541 lei, 19%; Mașină de cusut cu trecere fir, Necchi/ 885-263, 
Nu este cazul, 541 lei, 19%; Mașină tăiat și cusut cu 5 fire CL 527, Rimoldi, Nu este cazul, 656 lei, 19%; Butoniera 101 TD, Recce, Nu este cazul, 2460 lei, 19%; Mașină cu lamă, Bullmer Welk, Nu este cazul, 1025 
lei, 19%; Mașină de călcat, Camptel, Nu este cazul, 615 lei, 19%; Dispozitiv ptr. fixat, Nu este cazul, 133 lei, 19%; Mașină de cusut Necchi, Necchi, Nu este cazul, 679 lei, 19%; Dispozitiv timbrat, Nu este cazul, 
109 lei, 19%; Mașină derulat ață, Nu este cazul, 375 lei, 19%; Mașină de cusut transp. normal, Durkopp, Nu este cazul, 1050 lei, 19%; Centrală termică, Lamborghini, Nu este cazul, 2828 lei, 19%; Masă croit, Nu 
este cazul, 631 lei, 19%; Instalație electrică, Nu este cazul, 1645 lei, 19%; Mașină călcat, Nu este cazul, 575 lei, 19%; Mașină cheițe Panonia, Cspel, Nu este cazul, 150 lei, 19%; Mașină de cusut dublu 
transportor, Pfaff, Nu este cazul, 884 lei, 19%; Mașină de cusut simplu tranportor, Pfaff, Nu este cazul, 884 lei, 19%; Mașină de cusut 3 mm, Pfaff,Nu este cazul, 884 lei, 19%; Mașină de cusut, PfaffN2-57-58 В, Nu 
este cazul, 884 lei, 19%; Mașină de cusut, Pfaff, Nu este cazul, 884 lei, 19%; Mașină de cusut, Pfaff, Nu este cazul, 884 lei, 19%; Mașină de cusut, Pfaff, Nu este cazul, 884 lei, 19%; Mașină de cusut, Pfaff,Nu este 
cazul, 884 lei, 19%; Mașină de cusut, Pfaff, Nu este cazul, 884 lei, 19%; Mașină de cusut, Pfaff, Nu este cazul, 884 lei, 19%; Mașină de cusut, Pfaff, Nu este cazul, 884 lei, 19%; Mașină de cusut, Pfaff, Nu este 
cazul, 762 lei, 19%; Mașină de cusut, Necchi, Nu este cazul, 762 lei, 19%; Mașină de cusut, Necchi 885-261, Nu este cazul, 635 lei, 19%; Mașină de cusut, Necchi 885-263, Nu este cazul, 635 lei, 19%; Mașină de 
cusut, Pfaff, Nu este cazul, 635 lei, 19%; Mașină de cusut, Necchi, Nu este cazul, 635 lei, 19%; Mașină de capsat butoni, Nu este cazul, 572 lei, 19%; Fier de călcat, Nu este cazul, 286 lei, 19%; Compresor, Fiac, 
Nu este cazul, 453 lei, 19%; Mașină de cusut liniară 2 ace, Nu este cazul, 268 lei, 19%; Mașină de călcat completă, Ghidini, Nu este cazul, 1502 lei, 19%; Mașină de cusut liniară, Durkopp/ 99-4-18, Nu este cazul, 
581 lei, 19%; Mașină de cusut liniară, Durkopp/ 99-3-88, Nu este cazul, 581 lei, 19%; Mașină de cusut liniară, Durkopp/ 99-3-90, Nu este cazul, 581 lei, 19%; Mașini călcat, Nu este cazul, 452 lei, 19%; Mașină 
de cusut automată, Necchi/ 835-00-18201, Nu este cazul, 432 lei, 19%; Mașină de cusut automată, Durkopp, Nu este cazul, 432 lei, 19%; Mașină de cusut automată, Newcom/ 5704, Nu este cazul, 432 lei, 19%; 
Mașină de cusut automată, Durkopp rihtuit, Nu este cazul, 735 lei, 19%; Mașină de cusut automata, Pfaff, Nu este cazul, 735 lei, 19%;Mașină de cusut automată, Pfaff, Nu este cazul, 735 lei, 19%; Mașină de 
cusut automată, Pfaff, Nu este cazul, 735 lei, 19%; Mașină de cusut automată capsator, Waircom, Nu este cazul, 735 lei, 19%; Mașină de cusut automată, Pfaff, Nu este cazul, 3623 lei, 19%; Mașină de cusut 
automată, Pfaff, Nu este cazul, 3623 lei, 19%; Mașină de cusut automată, Pfaff, Nu este cazul, 3623 lei, 19%; Mașină de cusut automata, Adler 167-372-289057, Nu este cazul, 3623 lei, 19%; Mașină de cusut 
automata, Necchi/ 532735-716936, Nu este cazul, 2886 lei, 19%; Mașină de cusut automată, Necchi/ 8351, Nu este cazul, 2886 lei, 19%; Mașină de cusut automată, Necchi/ 835-103, Nu este cazul, 2886 lei, 
19%; Mașină de cusut electrică 5 fire, Rimoldi, Nu este cazul, 345 lei, 19%; Mașină de cusut electrică dublu transp., Pfaff, Nu este cazul, 345 lei, 19%; Mașină de cusut electrică dublu transp, Durkkopp, Nu este 
cazul, 345 lei, 19%; Balanță pentru însăcuire și dozare, Nu este cazul, 2761 lei,19%; Mașină de cusut electrică cheițe, Pfaff, Nu este cazul, 1677 lei, 19%; Mașină de cusut liniară,Omega, Nu este cazul, 426 
lei,19%; Mașină de cusut liniară, Omega, Nu este cazul, 426 lei, 19%; Mașină de cusut liniară, Omega, Nu este cazul, 426 lei, 19%; Mașină de cusut liniară, Omega, Nu este cazul, 426 lei, 19%; Mașină de cusut 
liniară, Omega, Nu este cazul, 426 lei, 19%; Mașină de cusut liniară, Omega, Nu este cazul, 426 lei, 19%; Mașină de cusut liniară, Omega, Nu este cazul, 426 lei, 19%; Mașină de cusut liniară, Omega, Nu este 
cazul, 426 lei, 19%; Mașină de cusut liniară, Omega, Nu este cazul, 426 lei, 19%; Mașină de cusut liniară, Gemsy, Nu este cazul,426 lei, 19%; Mașină de transport cu acul, Omega,Nu este cazul, 728 lei, 19%; 
Mașină de transport cu acul, Omega, Nu este cazul, 728 lei, 19%; Mașină de transport cu acul, Omega, Nu este cazul, 728 lei, 19%; Mașină de transport cu acul, Omega, Nu este cazul, 728 lei, 19%; Mașină de 
transport cu acul, Omega, Nu este cazul, 728 lei, 19%; Mașină de transport cu acul, Omega, Nu este cazul, 728 lei, 19%; Mașină de transport cu acul, Omega, Nu este cazul, 728 lei,  19%; Mașină de transport cu 
acul, Omega, Nu este cazul, 728 lei,19%; Mașină de riftuit, Omega, Nu este cazul, 728 lei, 19%; Mașină 2 ace escamotabilă 6.4 mm, Typical, Nu este cazul,1679 lei, 19%; Mașină 2 ace escamotabilă 6.4 mm, 
Typical, Nu este cazul, 1679 lei, 19%; Mașină cheițe Kaigu, Nu este cazul, 2425 lei, 19%; Mașină cheițe, Kaigu, Nu este cazul, 2425 lei, 19%; Mașină de cusut automata, Durkopp, Nu este cazul, 900 lei, 19%; 
Mașină de cusut 2 ace 11 mm, Durkopp, Nu este cazul, 1051 lei, 19%; Mașină de surfilat 5 fire, Rimoldi, Nu este cazul, 900 lei, 19%; Mașină de surfilat 3.6 mm Yuberdec, Rimoldi 803/ 16-3MD-04, Nu este cazul, 
1051 lei, 19%; Mașină simplă 1 ac, Union Special, Nu este cazul, 900 lei, 19%;Mașină stafir, Union Special/ Strobel, Nu este cazul, 900 lei, 19%; Mașină de surfilat 5 fire, Union S., Nu este cazul, 900 lei, 19%; 
Mașină butonieragre, Minerva, Nu este cazul, 1051 lei, 19%; Plăcuță Mașină cusut Rimoldi, Rimoldi, Nu este cazul, 150 lei, 19%; Generator presa de călcat, Aeol/ Plutone, Nu este cazul, 1305 lei, 19%; Masa de 
călcat, Aeol, Nu este cazul, 743 lei, 19%; Masa de călcat, Aeol, Nu este cazul, 743 lei, 19%; Masă de călcat, Aeol, Nu este cazul, 737 lei, 19%; Mașină de tăiat bandzic, Bullmer Werk, Nu este cazul, 1185 lei, 19%; 
Capsator, Corgna, Nu este cazul, 796 lei, 19%; Mașină de cusut electrică, Durkopp, Nu este cazul, 737 lei, 19%; Mașină de cusut Ainfas 487G/81/AȘ,Pfaff, Nu este cazul, 1032 lei, 19%; Mașină de cusut zig zag, 
Durkopp, Nu este cazul, 649 lei, 19%; Mașină cusut2 ace escamotabilă, Durkopp, Nu este cazul, 1032 lei, 19%; Mașină cusut liniară, Durkopp, Nu este cazul, 1061 lei, 19%; Mașină cusut liniară, Brother Exedra 
ES40, Nu este cazul, 1061 lei, 19%; Mașină cusut liniară, Brother Direct D7 100, Nu este cazul, 1061 lei, 19%; Mașină croit complete, Nu este cazul, 8895 lei, 19%; Mașină de cusut și surfilat, Gem 757,Nu este 
cazul, 909 lei,19%; Mașină de cusut și surfilat, Gem 700-04, Nu este cazul, 1119 lei,19%; Mașină cusut, Rimoldi, Nu este cazul, 513 lei,19%; Mașină tăiat țesătură, Bull, Nu este cazul, 1153 lei,19%; Mașină tăiat 
țesătură, Eastman,Nu este cazul, 641 lei,19%; Mașină tăiat țesătură (curris cu disc), Aurora, Nu este cazul, 641 lei,19%; Mașină de cusut 2 ace, Gem 845-SH, Nu este cazul, 1944 lei,19%; Mașină de cusut 
transport cu acul, Typical, Nu este cazul, 752 lei,19%; Mașină de cusut transport cu acul, Typical, Nu este cazul, 752 lei,19%; Mașină de cusut transport cu acul, Typical, Nu este cazul, 752 lei,19%; Mașină de 
cusut transport cu acul, Typical, Nu este cazul, 752 lei,19%; Mașină de cusut transport cu acul, Typical, Nu este cazul, 752 lei,19%; Mașină de cusut transport cu acul, Typical, Nu este cazul, 752 lei,19%; Mașină 
de cusut transport cu acul, Typical, Nu este cazul, 752 lei,19%; Mașină de cusut transport cu acul, Typical, Nu este cazul, 752 lei,19%; Mașină de cusut transport cu acul, Typical, Nu este cazul, 752 lei,19%; 
Mașină de cusut transport cu acul, Typical, Nu este cazul, 752 lei,19%; Balanță pentru însăcuire și dozare, Art Me Ind 425-A6 6/1G, Nu este cazul, 2139 lei,19%; Presă termoculat plan 120 * 50, Aeol, Nu este 
cazul, 2420 lei,19%; Mașină surfilat 5 fire, Gem 757, Nu este cazul, 674 lei,19%; Mașină de cusut și surfilat 5 fire, Gem 757 G, Nu este cazul, 756 lei,19%; Mașină de cusut și surfilat 5 fire, Gem 757 G, Nu este 
cazul, 755 lei,19%; Mașină de cusut și surfilat 5 fire, Gem 757 G, Nu este cazul, 755 lei,19%; Mașină cusut, Jack, Nu este cazul, 773 lei, 19%; Mașină cusut și surfilat 5 fire, Jack, Nu este cazul, 773 lei, 19%; 
Mașină cusut și surfilat 5 fire, Jack, Nu este cazul, 773 lei, 19%; Mașină cusut și surfilat 5 fire, Jack, Nu este cazul, 773 lei, 19%; Maș. transp. acul Typical, Typical Model GC 616013, Nu este cazul, 743 lei, 19%; 
Maș. transp. acul Typical, Typical Model GC 616013, Nu este cazul, 743 lei, 19%; Maș. transp. acul Typical, Typical Model GC 616013, Nu este cazul, 743 lei,19%; Maș. transp. acul Typical, Typical Model GC 
616013,Nu este cazul, 743 lei, 19%; Maș. transf. acul Typical, Typical Model GC 616013, Nu este cazul, 743 lei, 19%; Maș. transf. acul Typical, Typical Model GC 616013, Nu este cazul, 743 lei, 19%; Maș. transp. 
acul Typical, Typical Model GC 616013, Nu este cazul, 743 lei, 19%; Maș. transp. acul Typical, Typical Model GC 616013, Nu este cazul, 743 lei, 19%; Presă termoculat PLT-1250, Aeol, Nu este cazul, 2149 lei, 
19%; Mașină de croit, JKT 103/8, Nu este cazul, 720 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 si 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. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare 
fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; 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: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon  0242.312.939, int. 159. Data afișării: 09.07.2017.

dreptul: a. de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, în cel mult 
15 zile de la publicarea convo-
cării, cu condiția ca fiecare 
punct să fie insoțit de o justifi-
care sau de un proiect de hotă-
râre propus spre adoptare de 
adunarea generală; b. de a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării gene-
rale. Drepturile prevăzute mai 
sus pot fi exercitate numai în 
scris (transmise prin poștă sau 
e-mail cu semnătură electro-
nică). Acționarii își pot exercita 
aceste drepturi în cel mult 15 
zile de la data publicării 
prezentei convocări. Fiecare 
acționar are dreptul să adre-
seze întrebări Consiliului de 

administraţie privind punctele 
de pe ordinea de zi a adunării 
generale. Acesta are obligația 
de a răspunde la întrebări, cel 
mai târziu cu 5 zile înainte de 
data adunării generale. Acțio-
narii își pot exercita dreptul de 
vot asupra punctelor înscrise 
pe ordinea de zi: a. personal; b. 
prin reprezentant, care va 
prezenta formularul  de 
procură specială completat de 
acționarul reprezentat. Formu-
larul de procură specială va fi 
expediat prin poștă gratuit 
acționarului interesat, în baza 
unei cereri a acestuia, ce poate 
fi depusă la sediul societății sau 
trimisă prin fax sau e-mail cu 
semnătură electronică. Procu-
rile speciale pot fi primite cel 
mai târziu la data întrunirii 
adunării generale, însoțite de o 

copie a actului de identitate 
sau a certificatului de înregis-
trate al acționarului repre-
zentat. c. prin corespondență, 
iar votul urmează a fi trimis, 
respectiv primit prin fax cel 
mai târziu la data întrunirii 
adunării generale. Data de 
referință este 27 martie 2017. 
Numai aceia care sunt acțio-
nari la această dată au dreptul 
de a participa și de a vota în 
cadrul adunării generale. Toate 
documentele legate de punctele 
înscrise pe ordinea de zi, 
inclusiv, dar nefiind limitate la 
documentele care urmeaza sa 
fie prezentate adunarii gene-
rale și proiectul de hotărâre vor 
fi puse la dispoziția acționarilor 
începând cu data de 20 martie 
2017, în baza unei cereri scrise 
a acestora. Președintele Consi-

liului de administrație, Dobre 
Sima Radu Nicolae.

l Convocare a Adunării 
Generale Extraordinare a Acți-
onarilor FIRM-RECOM S.A.: 
Noi, Consiliul de administrație 
al FIRM-RECOM S.A., cu 
sediul în București, str. Sergent 
Nuțu Ion nr. 2, sector 5, C.U.I. 
404262, J40/3566/1991, fax 
0 2 1 . 4 1 0 . 4 9 . 7 3 ,  t e l e f o n 
0 2 1 . 4 1 0 . 2 6 . 4 1 ,  e - m a i l 
recom2011@gmail.com, prin 
Președinte Dobre Sima Radu 
Nico lae ,  pr in  prezenta 
convocăm adunarea generală 
extraordinară a acționarilor, 
care se va întruni la data de 20 
aprilie 2017, ora 18:00 la sediul 
societății, indicat mai sus, cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
aprobarea demarării unor 

negocieri de vânzare a bunu-
rilor imobile aparţinând socie-
tăţii; 2. aprobarea datei de 10 
mai 2017, propusă ca dată de 
înregistrare;  3. aprobarea datei 
de 09 mai 2017, ex date. În 
cazul în care, la data de 20 
aprilie 2017, nu este întrunit 
cvorumul, adunarea generală 
se va întruni la data de 21 
aprilie 2017, ora 18:00, la 
sediul societății, indicat mai 
sus, cu aceeași ordine de zi. 
Accesul acționarilor la lucrările 
adunării generale se face prin 
verificarea actului de identi-
tate, în cazul persoanelor fizice, 
și a procurii speciale, în cazul 
acționarilor persoane juridice 
și a acționarilor persoane fizice 
reprezentate. Unul sau mai 
mulți acționari reprezentând, 
individual sau împreună, cel 

puțin 5% din capitalul social 
are/au dreptul: a. de a intro-
duce puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, în cel mult 
15 zile de la publicarea convo-
cării, cu condiția ca fiecare 
punct să fie însoțit de o justifi-
care sau de un proiect de hotă-
râre propus spre adoptare de 
adunarea generală; b. de a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării gene-
rale. Drepturile prevăzute mai 
sus pot fi exercitate numai în 
scris (transmise prin poștă sau 
e-mail cu semnătură electro-
nică). Acționarii își pot exercita 
aceste drepturi în cel mult 15 
zile de la data publicării 
prezentei convocări. Fiecare 
acționar are dreptul să adre-
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seze întrebări Consiliului de 
administraţie privind punctele 
de pe ordinea de zi a adunării 
generale. Acesta are obligația 
de a răspunde la întrebări, cel 
mai târziu cu 5 zile înainte de 
data adunării generale. Acțio-
narii își pot exercita dreptul de 
vot asupra punctelor înscrise 
pe ordinea de zi: a. personal; b. 
prin reprezentant, care va 
prezenta formularul  de 
procură specială completat de 
acționarul reprezentat. Formu-
larul de procură specială va fi 
expediat prin poștă gratuit 
acționarului interesat, în baza 
unei cereri a acestuia, ce poate 
fi depusă la sediul societății sau 
trimisă prin fax sau e-mail cu 
semnătură electronică. Procu-
rile speciale pot fi primite cel 
mai târziu la data întrunirii 
adunării generale, însoțite de o 
copie a actului de identitate 
sau a certificatului de înregis-
trate al acționarului repre-
zentat. c. prin corespondență, 
iar votul urmează a fi trimis, 
respectiv primit prin fax cel 
mai târziu la data întrunirii 
adunării generale. Data de 
referință este 27 martie 2017. 
Numai aceia care sunt acțio-
nari la această dată au dreptul 
de a participa și de a vota în 
cadrul adunării generale. Toate 
documentele legate de punctele 
înscrise pe ordinea de zi, 
inclusiv, dar nefiind limitate la 
documentele care urmeaza sa 
fie prezentate adunarii gene-
rale și proiectul de hotărâre vor 
fi puse la dispoziția acționarilor 
începând cu data de 20 martie 
2017, în baza unei cereri scrise 
a acestora. Președintele Consi-
liului de administrație, Dobre 
Sima Radu Nicolae.

LICITAȚII  
l UAT comuna Sacalaz, jud. 
Timis anunta concesionarea 
prin licitatie publica cu stri-
gare, teren pentru constructia 
de locuinta proprietate perso-
nala, situat in intravilanul 
localitatii Beregsau Mare. Lici-
tatia va avea loc in data de 30 

martie la ora 10, la sediul 
Primariei Sacalaz nr. 368. 
Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel 0256 367 101.

l UAT comuna Sacalaz , jud. 
Timis anunta concesionarea 
prin licitatie publica cu stri-
gare, teren pentru constructii 
industriale, situat in zona 
industriala Sacalaz. Licitatia 
va avea loc in data de 30 
martie ora 10 la sediul Prima-
riei Sacalaz nr. 368. Relatii 
suplimentare se pot obtine la 
tel 0256 367 101.

l Debitorul Kaproni Trans-
port SRL societate în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse și Asociații SPRL, scoate 
la vânzare: Autovehicule trans-
port (autoutilitare, capete 
tractor, semiremorci) în valoare 
de 87.567,00 Euro exclusiv 
TVA. Prețul Regulamentului 
de licitație pentru bunurile 
aflate în patrimoniul debitoarei 
SC Kaproni Transport SRL 
este de 500,00 Lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al lici-
taț i i lor  pentru imobi le , 
mijloace fixe și obiecte de 
inventar aparținând SC 
Kaproni Transport SRL repre-
zintă 50% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte, iar listele 
cu aceste bunuri pot fi obținute 
de la lichidatorul judiciar cu 
un telefon în prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO43BITR003010072528RO01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. Bucu-
rești, Ag. Ploiești până la orele 
14.00 am din preziua stabilită 
licitației, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la 
aceeași dată a Regulamentului 
de participare la licitație 
pentru bunurile din patrimo-
niul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
autovehiculele aflate în patri-
moniul debitoarei prima 

ședință de licitație a fost fixată 
în data de 17.03.2017, ora 
12.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații 
vor fi în data de 24.03.2017, 
31 .03 .2017,  07 .04 .2017, 
14.04.2017, ora 12.00. Toate 
ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Mun. 
Ploiești, Str. Elena Doamna 
nr.44A, Județ Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizio-
nare apelați tel.: 0753.999.028, 
dl. Cristian Ciocan. Anunțul 
poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro

l Primăria Comunei Șotânga, 
cu sediul în comuna Șotânga, 
str. Constantin Brâncoveanu, 
nr. 373, cod fiscal 4344570, tel. 
0245/229207, fax: 0245/229013, 
e-mail: sotanga@cjd.ro organi-
zează procedura de ,,licitație 
deschisă” pentru atribuirea 
contractului de concesiune << 
a terenului în suprafață de 
1773 mp (din suprafața de 
3273 mp), situat pe DC 142 
Șotânga-Doicești, comuna 
Șotânga, județul Dâmbo-
vița>>. Documentația de atri-
buire se poate procura de către 
persoanele interesate de la 
sediul concedentului în termen 
de o zi de la data solicitării în 
scris a acesteia, prețul fiind de 
10 lei. Data limită pentru soli-
citarea clarificărilor este de 
17.03.2017, ora 16:00. Data 
limită de răspuns la clarifică-
r i l e  s o l i c i t a t e  e s t e  d e 
24.03.2017, ora 16:00. Ofertele 
se depun până la data de 
30.03.2017, orele 11:00 la sediul 
concedentului, respectiv str. 
Constantin Brâncoveanu, nr. 
373, comuna Șotânga, județ 
Dâmbovița, cod postal 137430, 
în două exemplare: original și 
copie. Ședința de deschidere a 
ofertelor va avea loc în data de 
30.03.2017, orele 12:00, la 
sediul concedentului. Instanța 
competentă în soluționarea 

litigiilor apărute este Tribu-
nalul Dâmbovița, Secția de 
contencios administrativ și 
fiscal, str. Calea București, nr. 
3, Târgoviște, județul Dâmbo-
vița, tel. 0245/612344, fax: 
0245/216622, e-mail: tr-dambo-
vita-arh@just.ro. Soluționarea 
litigiilor apărute se realizează 
potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare.

l Primăria Comunei Șotânga, 
cu sediul în comuna Șotânga, 
str. Constantin Brâncoveanu, 
nr. 373, cod fiscal 4344570, tel. 
0245/229207, fax: 0245/229013, 
e-mail: sotanga@cjd.ro, organi-
zează procedura de ,, licitație 
deschisă” pentru atribuirea 
contractului de închiriere ,,a 
suprafeței de 111,19 ha, cate-
goria de folosință pășune din 
islazul comunei Șotânga, județ 
Dâmbovița”. Documentația de 
atribuire se poate procura de 
către persoanele interesate de 
la sediul locatorului  în termen 
de o zi de la data solicitării în 
scris a acesteia, prețul fiind de 
13 lei. Data limită pentru soli-
citarea clarificărilor este de 
17.03.2017, ora 16:00. Data 
limită de răspuns la clarifică-
r i l e  s o l i c i t a t e  e s t e  d e  
24.03.2017 ora 16:00. Ofertele 
se depun pana  la data de 
30.03.2017 orele 10:00 la sediul 
locatorului, respectiv str. 
Constantin Brâncoveanu, nr. 
373, comuna Șotânga, județ 
Dâmbovița, cod postal 137430, 
în două exemplare: original si 
copie. Sedința de deschidere a 
ofertelor va avea loc in data de 
30.03.2017, orele 1100, la sediul 
locatorului. Instanța compe-
tentă în soluționarea litigiilor 
apărute este Tribunalul 
Dâmbovița, Secția de conten-
cios administrativ și fiscal, str. 
Calea București, nr. 3, Târgo-
viște, județul Dâmbovița, tel 
0245/612344, fax: 0245/216622, 
e-mail: tr-dambovita-arh@just.
ro. Soluționarea litigiilor 
apărute se realizează potrivit 
prevederilor Legii contencio-

su lu i  adminis t ra t iv  nr. 
554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare.

l Primăria orașului Petrila 
organizează negociere directă 
în data de 22.03.2017, ORA 
11.00. 1.Informaţii generale 
privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail 
a persoanei de contact: Consi-
liul Local al Orașului Petrila 
-Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Interna-
țională, Managementul Cali-
tățtii -cu sediul în orașul 
Petrila, str. Republicii nr. 196, 
județul Hunedoara, tel./fax. 
0254.550.760, cod fiscal 
4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com, 
Persoana de contact  -Ing.Jr. 
Lang Mihaela. 2.Informaţii 
generale privind obiectul 
concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesi-
onat: Obiectul licitației publice 
îl constituie concesionarea a 
15 parcele de teren în supra-
față de 14mp respectiv 15mp, 
terenuri situate în fața pavilio-
nului 16, str. Parangului, 
orașul Petrila, în vederea 
construirii unor magazii 
p e n t r u  d e p o z i t a r e a  d e 
combustibil solid. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atri-
buire: 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: 
Documentația de atribuire se 
va obține contra-cost, de la 
Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Interna-
țională, Managementul Cali-
tății, camera 7. 3.2.Denumirea 
și adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate 
obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Docu-
mentația de atribuire se va 

obține contra-cost, de la sediul 
Primăriei orașului Petrila, str. 
Republicii nr.196, Serviciul 
Achiziții, Investiții, Proiecte 
cu Finanțare Internațională, 
Managementul Calității , 
camera 7. 3.3.Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernulu i  nr.54 /2006 : 
Valoarea documentației este 
10 lei, se va achita la casieria 
unității sau prin OP. 3.4.Data 
limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 16.03.2017, ora 15.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data limită de depunere a 
ofertelor: 21.03.2017, ora 
15.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: 
Primăria Petrila cu sediul în 
orașul Petrila, str. Republicii 
nr.196, județul Hunedoara, 
Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Interna-
țională,Managementul Cali-
tății, camera 7. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 
17.03.2017 ora 11.00 Primăria 
Petrila str. Republicii nr.196, 
jud. Hunedoara, Serviciul 
Achiziții, Investiții, Proiecte 
cu Finanțare Internațională, 
Managementul Calității , 
camera 7.  6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail 
a instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Deva, 
B-dul 1 Decembrie  nr.35, 
județul Hunedoara, cod poștal 
330005, telefon 0254.234.755 
s a u  0 2 5 4 . 2 1 1 . 5 7 4 ,  f a x 
0254.216.333, e-mail: iniciu@
just.ro. Termenele pentru sesi-
zarea instanței sunt mențio-
nate în documentația de 
atribuire. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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 Lovtrans Miraj SRL - Pitești, după cum urmează: 
Denumire: Autoutilitară Ford PT2HCPAB, serie șasiu WFOTXX 
TTPT5M52883, an fab. 2005, AG-12-XMN. Valoare [Ron, fără 
TVA]: 4.830 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor depune, cu cel puțin o zi 
înainte de dată 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. Plata taxei se va efectua în contul 
IBAN RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar DGRFP Ploiești - 
AJFP Argeș, cod de identificare fiscală 4469213, deschis la 
Trezoreria Pitești; c) ... g) acte de identificare prevăzute la art. 
250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin 
care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 
Licitația va avea loc în data de 24-03-2017, ora 11:00:00, la 
sediul AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 5. 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 sediul AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 
5, tel. 0248.211511 - 3252.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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 Gena Style Fashion SRL - Pitești, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Mașină cusut JL 
Shirley, 7 buc., 2.798 lei; Mașină cusut JK768BDI - 3 buc., 1.632 
lei; Mașină cusut 2 ace 4 fire - 2 buc., 1.063 lei. Prețurile 
menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu 
rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor depune, 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. 
Plata taxei se va efectua in contul IBAN RO17TREZ0465067XXX01 
3347, beneficiar DGRFP Ploiești - AJFP Argeș, cod de identificare 
fiscală 4469213, deschis la Trezoreria Pitești; c) ... g) acte de 
identificare prevăzute la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală; h) declarația pe proprie 
răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul. Licitația va avea loc în data de 
23-03-2017, ora 11:00:00, la sediul AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 
5. 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 sediul AJFP Argeș, 
mezanin 2, cam. 5, tel. 0248.211511 - 3252.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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 Panili Newconf SRL - Pitești, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Mașină de cusut/ Surf JK 795-
5, 356 lei; Mașină de cusut butoniere drepte, 827 lei; Mașină de 
cusut nasturi, 696 lei; Mașină de cusut liniară, 526 lei; Masă cu 
mâner, 471 lei; Mașină de cusut JK 765B, 286 lei; Mobilier, 259 lei; 
Generator vapori, 231 lei; Masă călcat, 76 lei; Masă călcat, 76 lei; 
Generator, 45 lei; Generator 223, 45 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 
fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 
depune, cu cel puțin o zi înainte de dată 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. Plata 
taxei se va efectua în contul IBAN RO17TREZ0465067XXX01 
3347, beneficiar DGRFP Ploiești - AJFP Argeș, cod de identificare 
fiscală 4469213, deschis la Trezoreria Pitești; c) ... g) acte de 
identificare prevăzute la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală; h) declarația pe proprie 
răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul. Licitația va avea loc în data de 
23-03-2017, ora 14:00:00, la sediul AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 
5. 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 sediul AJFP Argeș, 
mezanin 2, cam. 5, tel. 0248.211511 - 3252.

ANUNȚURI



18 VINERI / 10  MARTIE  2017

instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 07.03.2017.

l Primăria Orașului Petrila 
organizează negociere directă 
în data de 21.03.2017, ORA 
11.00. 1.Informaţii generale 
privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail 
a persoanei de contact: Consi-
liul Local al Orașului Petrila 
-Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Interna-
țională, Managementul Cali-
tății -cu sediul în orașul 
Petrila, str. Republicii nr.196, 
județul Hunedoara, tel./fax. 
0254.550.760, cod fiscal 
4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com, 
Persoana de contact -Ing.Jr. 
Lang Mihaela. 2.Informaţii 
generale privind obiectul 
concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesi-
onat: Obiectul licitației publice 
îl constituie concesionarea a 
15 parcele de teren în supra-
față de 14mp respectiv 15mp, 
terenuri situate în fața pavilio-
nului 18, str. Parangului, 
orașul Petrila, în vederea 
construirii unor magazii 
p e n t r u  d e p o z i t a r e a  d e 
combustibil solid. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atri-
buire: 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoa-

nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: 
Documentația de atribuire se 
va obține contra-cost, de la 
Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Interna-
țională, Managementul Cali-
tății, camera 7. 3.2.Denumirea 
și adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Documen-
tația de atribuire se va obține 
contra-cost, de la sediul 
Primăriei orașului Petrila, str. 
Republicii nr.196, Serviciul 
Achiziții, Investiții, Proiecte 
cu Finanțare Internațională, 
Managementul Calității , 
camera 7. 3.3.Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernulu i  nr.54 /2006 : 
Valoarea documentației este 
10 lei, se va achita la casieria 
unității sau prin OP. 3.4.Data 
limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 15.03.2017, ora 15.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data limită de depunere a 
ofertelor: 20.03.2017, ora 
15.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: 
Primăria Petrila cu sediul în 
orașul Petrila, str. Republicii 
nr.196, județul Hunedoara, 
Serviciul Achiziții, Investiții, 

Proiecte cu Finanțare Interna-
țională, Managementul Cali-
tății, camera 7. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 
21.03.2017 ora 11.00 Primăria 
Petrila str. Republicii nr.196, 
jud. Hunedoara, Serviciul 
Achiziții, Investiții, Proiecte 
cu Finanțare Internațională, 
Managementul Calității , 
camera 7.  6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail 
a instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Deva, 
B-dul 1 Decembrie nr.35, 
județul Hunedoara, cod poștal 
330005, telefon 0254.234.755 
s a u  0 2 5 4 . 2 1 1 . 5 7 4 ,  f a x 
0254.216.333, e-mail: iniciu@
just.ro. Termenele pentru sesi-
zarea instanței sunt mențio-
nate în documentația de 
atribuire. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 09.03.2017.

PIERDERI  
l  Pierdut carte de identitate a 
medicului  veter inar  pe 
numele: Donescu Marian 
I o n u ţ ,  c u  n u m ă r u l 
420569/30.07.2002 emisă de 

către Colegiul Medicilor Vete-
rinari. O declar nulă.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala locuinta, Savu 
Alexandru si Petruta. Declar 
nula.

l Pierdut Contract construire 
nr. 1019/1/1979, pe numele 
Costache Mihaela. Il declar 
nul.

l Pierdut Adeverinta achitare 
apartament, pe numele Iacov 
Maria. Declar nula.

l Pierdut Proces verbal anexa 
la  Contrac t  cons t ru i re 
3687/1967, pe numele Decu-
seara Pantelimon si Traistaru 
Melania. Il declar nul.

l Pierdut Chitanta achitare 
integrala, pe numele Dragan 
Alexandrina. Declar nula.

l Pierdut Proces verbal din 
24.11.1975, pe numele Bonciu 
Alexandrina. Il declar nul.

l Proces verbal receptie nr. 
20337/14.10.1970, Serbanescu 
Elena Adriana. Il declar nul.

l Pierdut Proces verbal din 
3.04.1980, pe numele Nasta 
Constantin si Agrepina. Il 
declar nul.

l Pierdut Contract de inchi-

riere, pe numele Iosif Dumitru. 
Il declar nul.

l Pierdut CUI Societatea 
Delta Luminos SRL 30446260, 
J40/8289/18.07.2012 eliberat de 
ONRC 20.07.2012, seria B, 
2621987.

l Se declară pierdut și nul 
Atestat taxi eliberat de ARR 
Dol j  pe  numele  Ştefan 
Valentin. 

l Pierdut Certificat de Inregis-
trare, eliberat de ORC Arad 
pentru Sc Nyco Mar Shoes Srl.
Il declar nul.

l Pierdut Atestat profesional 
Transport Persoane emis pe 
numele Pitaru Gheorghe. Il 
declar nul.

l Pierdut certificat 
constatator de la sediul 
firmei SC Chance Maxi 
Club SRL, CUI 28936251, 
J23/2008/2011. Se declara 
nul.

l Pierdut legitimatie 
student emisa de Fac.
Drept-Univertitatea 
Bucuresti pe numele 
Voicu Laura-Sofia. Declar 
nula. 

l Roșu N. Răzvan-De-
metrius Persoană Fizică 
Autorizată, cu sediul în 

București ,  sector 6,  Str. 
Cupolei, nr. 2, bloc 105, sc. B, 
et. 7, ap. 56, CUI: 25112344, 
î n r e g i s t r a t ă  s u b  n r. 
F40/770/2009 declară pierdut 
Certificat Constatator din data 
de 12.02.2009 privind îndepli-
nirea condițiilor de funcționare 
cu activitățile declarate 
conform cod CAEN. Îl declar 
nul.

Pierdut carte de identitate, 
certificat de nastere, permis 
de conducere,  cartela 
conducator-auto, certificat 
de pregatire profesionala a 
conducatorului auto -seria 
0004296001, pe numele 
Isbășescu Marius -Ion. Se 
declara nule.

COMEMORARE

ANUNȚURI


