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OFERTE SERVICIU
l Fermă jud.Ialomița angajează
paznici baltă cu experiență.
Cazare asigurată! 0762.008.512.
l Firma Business Work and
Coaching, din Germania, angajează şoferi profesionişti. CV-urile
se pot depune la adresa de email:
simona.b_w_c@yahoo.com. Tel:
0049.1722.139.258.
l Firmă de construcţii angajează:
-buldoexcavatorist; -echipă
muncitori calificați în construcţii.
Tel.: 0733.973.007
Firma Dana Prodcom Family
angajează şofer dubiţă, stivuitorist, manipulant marfă. Punct
de lucru: Popeşti-Leordeni şi
Piaţa de Gros (PGB).
0723.508.147.
l Spitalul Clinic Colentina organizează în data de 02.11.2016, la
sediul administraţiei spitalului,
concurs pentru ocuparea a 1 post
de referent în cadrul Serviciului
RUNOS -Biroul Resurse
Umane. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune până în
data de 26.10.2016. Condiţiile
sunt următoarele: diplomă de
bacalaureat, experienţă în domeniul resurse umane de minim 1
an, cunoştinţe medii de operare în
Excel, Word, cursuri de calificare
în domeniu. Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului va fi afişată la avizierul
spitalului. Informaţii suplimentare la telefon: 021.319.17.80.

l Primăria Comunei Popeşti cu
sediul în localitatea Popeşti
judetul Iaşi organizează concurs,
pentru ocuparea unui post
contractual vacant, de guard
trapta I în cadrul Serviciului

SVSU şi personal auxiliar.
Concursul se va desfăşura la
sediul Primăriei Comunei
Popeşti, judeţul Iaşi astfel:
-proba scrisă în data de 01
Noiembrie 2016 ora 10:00; -interviul în data de 7 Noiembrie 2016,
ora 10:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.3 din Anexa la
H.G. nr. 286/2011 actualizată.
Condiţii specifice pentru funcţia
de guard, treapta I: studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime minim 20 ani,
permis de conducere profesional
categoriile B,C,D şi DE, certificat
de competenţă profesională
pentru transport persoane.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs până la
data de: 25.10.2016 ora 15:00 la
sediul Primăriei Comunei
Popeşti, jud. Iaşi. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei
comunei Popeşti persoana de
contact: Mocanu Carmen telefon:
0232/323.400 sau prin e-mail:
primariapopesti@gmail.com.
l Primăria Comunei Joiţa,
judeţul Giurgiu, scoate la concurs
postul vacant corespunzător
funcţiei contractuale de execuţie
de Şef Serviciu Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă, treapta
profesională I, nivel studii medii.
Concursul constă în 3 etape,
astfel: a)Data-limită depunere
dosare -26.10.2016; b)Proba scrisă
-03.11.2016, ora 10.00; c)Interviul
-04.11.2016, ora 10.00. Depunerea
dosarelor pentru înscrierea la
acest concurs se va face de către
candidaţi în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
anunţului de scoatere la concurs a
funcţiei contractuale în Monitorul
Oficial al României, la biroul
secretarului UAT Joița, str.
DJ601A, nr.156, judeţ Giurgiu.
Dosarele de înscriere trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din
HG nr.286/2011, modificată şi
completată cu HG nr.1027/2014.
Studiile necesare pentru participarea la concurs/examen sunt
studii medii, absolvite cu diplomă
sau echivalentă, iar vechimea în
muncă este de minim 6 luni.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei Comunei

Joiţa, judeţul Giurgiu, CUI:
5 7 1 8 3 2 0 , l a n r. t e l e f o n :
0246.252.250, fax: 0246.252.168 şi
adresa de e-mail: primariajoita@
yahoo.com
l Primăria Comunei Răuceşti, cu
sediul în localitatea Răuceşti,
comuna Răuceşti, nr.300, judeţul
Neamț, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, guard, un post, conform
HG 286/2011. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii liceale cu diplomă de bacalaureat; -vechimea un an; -data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului: 3
noiembrie 2016, ora 10.00, proba
scrisă; 4 noiembrie 2016, ora 10.00,
interviul; -data până la care se pot
depune actele pentru dosarul de
concurs: 27 octombrie 2016, ora
10.00. Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei Comunei Răuceşti,
persoană de contact: Vieru Vasile,
sau la nr.telefon: 0233.788.003, fax:
0233.788.239, e-mail: primariaraucesti@yahoo.com.
l Primăria Oraşului Panciu
organizează concurs pentru
ocuparea unei funcţii contractuale vacante, conform HG
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Denumirea funcţiei contractuale:
funcţie vacantă, terapeut (asistent
medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală),
perioadă nedeterminată -Centrul
Social de Recuperare şi Reabilitare Neuromotorie pentru
Persoane Adulte. Data, ora şi
locul desfăşurării concursului:
-3.11.2016, ora 12.00, proba
scrisă, la sediul Primăriei
Oraşului Panciu; -proba interviu
se va desfăşura la sediul Primăriei Oraşului Panciu în maximum
4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, data şi ora vor
fi afişate o dată cu rezultatele la
proba scrisă. Depunere dosare: În
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului la
Compartimentul de Resurse
Umane din cadrul Primăriei
Oraşului Panciu (persoană de
contact Drimba Mihaela, consilier, telefon: 0237.275.811).
Condiţii de participare la
concurs: -Studii postliceale cu
specializare în balneofiziokineto-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Dosar executare nr.
23066241. Nr. 19938/05.10.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 25.10.2016,
orele 11.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa I - a a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate, aparținând debitorului Katila S.R.L., cu sediul în Jud. Călărași,
municipiul Călărași, str. Stejarului, nr. 7, bl. D7, sc. 1B, et. 1, ap. 3, cod fiscal 23066241, în dosar de
executare nr. 23066241, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: Autoutilitară furgon Fiat Ducato JTD, an fabricație 2000, serie șasiu ZFA23000006006495, capacitatea
cilindrică 2800 cmc, culoare alb, nr. înmatriculare CL – 03 - TRT, valoare 6.616 lei. Asupra bunului care
face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se
cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor
sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație, ofertele de cumpărare însoțite
de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului
(bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de
stat); dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției, sub forma scrisorii de garanție
bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea autentificată a persoanei
care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române - copie după certificatul unic de
înregistrare, eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare, tradus în
limba română; pentru persoanele fizice române - copie după actul de identitate; pentru persoane
fizice străine - copie după pașaport. Pe baza documentelor solicitate, ofertanții urmează să se prezinte
la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de
11.10.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312.939/ int. 159.

terapie şi recuperare medicală;
-vechime în specialitatea studiilor
minimum 3 luni. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Oraşului Panciu, judeţul Vrancea,
str.Titu Maiorescu, nr.15, tel:
0237.275.811, fax: 0237.276.137.
l Primăria Oraşului Panciu
organizează concurs pentru
ocuparea unei funcţii contractuale vacante, conform HG
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Denumirea funcţiei contractuale:
funcţie vacantă, economist, perioadă nedeterminată -Centrul
Social de Recuperare şi Reabilitare Neuromotorie pentru
Persoane Adulte. Data, ora şi
locul desfăşurării concursului:
-3.11.2016, ora 10.00, proba
scrisă, la sediul Primăriei
Oraşului Panciu; -proba interviu
se va desfăşura la sediul Primăriei Oraşului Panciu în maximum
4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, data şi ora vor
fi afişate o dată cu rezultatele la
proba scrisă. Depunere dosare: În
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului la
Compartimentul de Resurse
Umane din cadrul Primăriei
Oraşului Panciu (persoană de
contact Drimba Mihaela, consilier, telefon: 0237.275.811).
Condiţii de participare la
concurs: -Studii economice superioare; -Vechime în specialitatea
studiilor minimum 3 ani. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei
Oraşului Panciu, judeţul Vrancea,
str.Titu Maiorescu, nr.15, tel:
0237.275.811, fax: 0237.276.137.
l Primăria Oraşului Panciu
organizează concurs pentru
ocuparea unei funcţii contractuale vacante, conform HG
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Denumirea funcţiei contractuale:
funcţie vacantă, medic balneofizioterapeut, perioadă nedeterminată -Centrul Social de
Recuperare şi Reabilitare Neuromotorie pentru Persoane Adulte.
Data, ora şi locul desfăşurării
concursului: -3.11.2016, ora 8.00,
proba scrisă, la sediul Primăriei
Oraşului Panciu; -proba interviu
se va desfăşura la sediul Primăriei Oraşului Panciu în maximum

4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, data şi ora vor
fi afişate o dată cu rezultatele la
proba scrisă. Depunere dosare: În
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului la
Compartimentul de Resurse
Umane din cadrul Primăriei
Oraşului Panciu (persoană de
contact Drimba Mihaela, consilier, telefon: 0237.275.811).
Condiţii de participare la
concurs: -Studii medicale superioare cu specializare în balneofizio t e r a p i e ; - Ve c h i m e î n
specialitatea studiilor minimum 1
an. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Oraşului Panciu,
judeţul Vrancea, str.Titu Maiorescu, nr.15, tel: 0237.275.811,
fax: 0237.276.137.
l Primăria Oraşului Panciu
organizează concurs pentru
ocuparea unei funcţii contractuale vacante, conform HG
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Denumirea funcţiei contractuale:
funcţie vacantă, psiholog, perioadă nedeterminată -Centrul
Social de Recuperare şi Reabilitare Neuromotorie pentru
Persoane Adulte. Data, ora şi
locul desfăşurării concursului:
-3.11.2016, ora 10.00, proba
scrisă, la sediul Primăriei
Oraşului Panciu; -proba interviu
se va desfăşura la sediul Primăriei Oraşului Panciu în maximum
4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, data şi ora vor
fi afişate o dată cu rezultatele la
proba scrisă. Depunere dosare: În
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului la
Compartimentul de Resurse
Umane din cadrul Primăriei
Oraşului Panciu (persoană de
contact Drimba Mihaela, consilier, telefon: 0237.275.811).
Condiţii de participare la
concurs: -Studii superioare cu
specializare în psihologie şi asistenţă socială; -Vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani.
Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Oraşului Panciu,
judeţul Vrancea, str.Titu Maiorescu, nr.15, tel: 0237.275.811,
fax: 0237.276.137.
l Primăria Oraşului Panciu
organizează concurs pentru
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ocuparea unei funcţii contractuale vacante, conform HG
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Denumirea funcţiei contractuale:
funcţie vacantă, terapeut (asistent
medical cu specializare în reflexoterapie sau masaj), perioadă
nedeterminată -Centrul Social de
Recuperare şi Reabilitare Neuromotorie pentru Persoane Adulte.
Data, ora şi locul desfăşurării
concursului: -3.11.2016, ora 12.00,
proba scrisă, la sediul Primăriei
Oraşului Panciu; -proba interviu
se va desfăşura la sediul Primăriei Oraşului Panciu în maximum
4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, data şi ora vor
fi afişate o dată cu rezultatele la
proba scrisă. Depunere dosare: În
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului la
Compartimentul de Resurse
Umane din cadrul Primăriei
Oraşului Panciu (persoană de
contact Drimba Mihaela, consilier, telefon: 0237.275.811).
Condiţii de participare la
concurs: -Studii postliceale sanitare cu specializare în reflexoterapie sau masaj; -Vechime în
specialitatea studiilor minimum 3
luni. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Oraşului Panciu,
judeţul Vrancea, str.Titu Maiorescu, nr.15, tel: 0237.275.811,
fax: 0237.276.137.
l Spitalul Municipal Motru, cu
sediul în localitatea Motru, str.
Carol Davilla, nr.4, judeţul Gorj,
organizează conform HG
286/23.03.2011, modificată,
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: îngrijitor
curăţenie, 1 post (şcoală generală,
fără vechime). Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 03.11.2016, ora 9.00;
-Proba practică în data de
08.11.2016, ora 9.00; -Proba
interviu în data de 11.11.2016, ora
9.00. Condiţii generale de participare: a)are cetățenia română,
cetățenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic
European şi domiciliul în
România; b)cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; c)are
vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; d)are capacitate deplină de exercițiu; e)are o

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Dosar executare nr.
4293310. Nr. 19942/05.10.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 25.10.2016,
orele 13.30, în Călărași, str. Eroilor, nr 6 - 8 se va ține etapa I - a a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate, aparținând debitorului Stri S.R.L., cu sediul în Jud. Călărași,
municipiul Călărași, str. Cornișei, bl. PM 4, ap. 5, cod fiscal 4293310, în dosar de executare nr.
4293310, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: Autoturism Skoda
Octavia, an fabricație 2003, nr. identificare TMBG11U242884800, capacitatea cilindrică 1896 cmc,
motorină, culoare gri, nr. înmatriculare CL-77-STR, valoare 11.579 lei, în funcțiune. Asupra bunului
care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu
se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor
sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație, ofertele de cumpărare însoțite
de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului
(bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de
stat); dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției, sub forma scrisorii de garanție
bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea autentificată a persoanei
care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române - copie după certificatul unic de
înregistrare, eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare, tradus în
limba română; pentru persoanele fizice române - copie după actul de identitate; pentru persoane
fizice străine - copie după pașaport. Pe baza documentelor solicitate, ofertanții urmează să se prezinte
la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de
11.10.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312.939/ int. 159.
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stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de
familie sau de unitățile sanitare
abilitate; f)îndeplinește condițiile
de studii și, după caz, de vechime
sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la
concurs; g)nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârșirea unei
infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor
fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție,
care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la
concurs și a ocupării funcției
contractuale sunt: -pentru postul
de îngrijitor de curăţenie: -10
clase. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Spitalului Mun.Motru, din
str.Carol Davilla, nr.4, jud.Gorj.
Relaţii suplimentare la sediul:
Spitalul Mun.Motru, persoană de
contact: jr.Cruceru Sidonia,
telefon: 0253.410.003, fax:
0253.410.078, e-mail: spitalmotru@yahoo.com.
l Administratia Serviciilor
Sociale Comunitare cu sediul în
Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino,
nr. 46, organizează concurs în
data de 14.11.2016, ora 9.00
(proba scrisă) si în data de
16.11.2016, ora 9.00 (interviul),
pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a urmatoarei
functii publice de executie:
„CONSILIER CL. I/GRAD
PRINCIPAL – 1 POST”. Conditii
de participare: - studii universitare de licentă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licentă sau echivalentă, domeniul constructii civile/

instalatii în constructii/design/
arhitectura; -vechime minimă de
5 ani în specializarea studiilor
necesare exercitării functiei
publice. Concursul se va desfăsura la sediul din Ploiesti, Pta.
Eroilor nr. 1A (cladirea fost
OMV-PETROM). Dosarele de
înscriere se depun la registratura
institutiei din Pta. Eroilor nr. 1A,
în termen de 20 zile de la data
publicării anuntului. Relatii
privind conditiile de participare
se pot obtine la telefon
0740178780.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Bihor,
cu sediul în Oradea, Str.Transilvaniei nr.2, scoate la concurs în
data de 26.10.2016, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post temporar vacant:
Inspector, grad profesional superior – Compartiment Execuţie
Bugetară, Financiar, Contabilitate și Administrare Fond
Garantare a Creanţelor Salariale.
Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
temporar vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știinţă
economie; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoștinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet
(nivel mediu); Iniţiativă și creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac
în termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Bihor.
l Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului
Vaslui organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea unor
funcții publice de execuție
vacante după cum urmează: Un
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post de consilier, clasa I, gradul
asistent, la Compartimentul de
Achiziții Publice și Contractarea
Serviciilor Sociale, Tehnic - Investiții; Un post de consilier, clasa I,
gradul superior, la Biroul Strategii, Programe, Proiecte și
Relația cu Organizațiile Neguvernamentale, Managementul Calității Serviciilor Sociale; Un post
de consilier, clasa I, gradul superior, la Serviciul de Monitorizare
și Management de Caz pentru
Copii în Asistență Maternală și
Asistenți Maternali Profesioniști
– Biroul Zonal Bârlad; Un post
de consilier, clasa I, gradul superior, la Serviciul Financiar Contabilitate. Concursul se organizează
la sediul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția
Copilului Vaslui, la data de 14
noiembrie 2016, ora 1000 - proba
scrisă. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen
de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a,
la sediul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția
Copilului Vaslui. Dosarul de
înscriere trebuie să conțină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.49 din H.G. nr.
611/2008. Condițiile de participare la concurs și bibliografia se
afișează pe site-ul și la sediul
Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului
Vaslui.
Relații suplimentare se pot obține
la sediul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția
Copilului Vaslui și la nr. de
telefon: 0235/315138.
l Aeroclubul României cu sediul
în București, bd. Lascăr Catargiu
nr. 54 sector 1, organizează
concurs pentru ocuparea unor
posturi vacante în data de
03.11.2016 ora 10.00 proba
scrisă, respectiv în data de
09.11.2016, ora 10.00 interviu.
Dosarele se depun la sediul
Aeroclubului României până la
data de 26.10.2016, ora 12.00.
Relaţii suplimentare se obţin la
telefon 0372.705.952– persoana

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Dosar executare nr.
4293310. Nr. 19941/05.10.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 25.10.2016,
orele 13.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa I - a a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate, aparținând debitorului Stri S.R.L., cu sediul în jud. Călărași,
municipiul Călărași, str. Cornișei, Bl. PM 4, ap. 5, cod fiscal 4293310, în dosar de executare nr.
4293310, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Imobil în valoare totală
de 327.178 lei, format din: Teren intravilan curți construcții, în suprafață de 7,593 mp, situat în
municipiul Călărași, str. Locomotivei, nr. 85, jud. Călărași, nr. cadastral 2727, înscris în cartea funciară
nr. 223195 UAT Călărași, în valoare de 270.200 lei; Construcție cu destinația depozit cu cabină pod
basculă, în suprafață construită de 235,23 mp și suprafață utilă de 211,27 mp, din care: suprafață
birou 22,18 mp, suprafață depozit 20,74 mp, suprafață hală 161,67 mp, suprfata grup sanitar 6,68
mp, an construcție 1989, respectiv extindere în anul 2013, situată în municipiul Călărași, str.
Locomotivei, nr. 85, jud. Călărași, nr. cadastral 2727-C1, înscrisă în cartea funciară nr. 23195 UAT
Călărași. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele
privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de
licitație, ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la
bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul
asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat); dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanției, sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire
al licitației; împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice române - copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de O.R.C.; pentru persoane
juridice străine - actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele fizice române copie după actul de identitate; pentru persoane fizice străine - copie după pașaport. Pe baza
documentelor solicitate, ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul fixat
în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 11.10.2016. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312.939/ int. 159.

de contact Călin Cristiana.
Candidaţii trebuie să îndeplinesca condiţiile specifice pentru
postul scos la concurs astfel:
•Pilot instructor- AT Bucureşti– 2
posturi: -studii medii; -licenţă de
personal navigant+ calificare de
instructor; •Mecanic aviaţie clasa
I- AT Brașov– 2 posturi: -studii
medii sau școală profesională;
-deţine licenţă de personal tehnic
aeronautic în termen de valabilitate sau are pregătirea de specialitate corespunzătoare funcţiei și
min 6 ani de experienţa în activitatea tehnică aeronautică;
•Mecanic întreţinere aparate
lansare la zbor cl. I– AT București– 1 post: -școala profesională;
-deţine licenţă de MIALZ în
termen de valabilitate sau are
pregătirea de specialitate corespunzătoare funcţiei și min. 6 ani
de experienţă în activitatea
tehnică aeronautică; •Inginer
aviaţie debutant– AT București- 1
post: -Studii superioare tehnice–
Facultatea de inginerie aerospaţială. Calendarul de Desfășurare
a Concursului: -13.10–
26.10.2016- depunere dosare
înscriere concurs (ora 12,00);
28.10.2016- selecţie dosare și
afisare rezultat; -31.10.2016depunere contestaţii selecţie
dosare; -01.11.2016- soluţionare
contestaţii selecţie dosare și
afișare; -03.11.2016- proba scrisă–
ora 10.00; -04.11.2016- afișare
rezultate proba scrisă;
-07.11.2016- depunere contestaţii
proba scrisă; -08.11.2016- soluţionare contestaţii probă scrisă și
afișare, -09.11.2016- interviu
începând cu ora 10,00;
-10.11.2016- afișare rezultate
interviu; -11.11.2016- depunere
contestaţii interviu; -14.11.2016soluţionare contestaţii interviu și
afișare rezultate finale. Informaţii
privind înscrierea la concurs și
depunerea dosarelor: •Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
minime de vechime în specialitate
necesare exercitării funcţiei. •În
termen de 10 zile de la publicarea
anunţului, respectiv până în data
de 26.10.2016 ora 12.00, candidaţii depun dosarul de concurs

care va conţine obligatoriu: a)
Formularul de înscriere (se pune
la dispoziţie de către Serviciul
Resurse Umane al Aeroclubului
României); b) Copia actului de
identitate; c) Copia diplomei de
studii și a altor acte care atestă
efectuarea specializării; d) Copii
licenţe care atestă specializarea
pentru postul solicitat (pentru
presonalul navigant și tehnic); e)
Copie carnet zbor– pentru personalul navigant; f) Copia carnetului de muncă și/sau adeverinţă
care să ateste vechimea în muncă
și după caz, vechimea în specialitate necesare ocupării funcţiei; g)
Curriculum Vitae; h) Cazierul
judiciar; i) Adeverinţă care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul
de familie sau de către unităţi
sanitare abilitate și care să
conţină în clar, data, numele
emitentului și calitatea acestuia–
în format standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii Publice;
•Actele prevăzute la pct 2 lit.b)
-f) vor fi prezentate și în original,
în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

LICITAȚII
l Control Trading SRL, societate
in reorganizare, prin administrator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Jud. Prahova, scoate la vanzare
urmatoarele bunuri mobile: autoturism BMW 530i, nr. inmatriculare PH-40-CTR, an fabricatie
2006 – 4.800 euro; autoturism
Ford Mondeo, nr. inmatriculare
PH-47-PRD, an fabricatie 2008,–
3.920 euro; autoturism Peugeot
107, nr. inmatriculare B-18-FUC,
an fabricatie 2009 – 1.920 euro;
autoutilitara Fiat Doblo, nr.
inmatriculare PH-36-CTR, an
fabricatie 2007 – 2.240 euro; autoturism Volkswagen Golf, an
fabricatie 2007, avariat, la pretul
3.360 euro. Pretul bunurilor sunt
cu TVA inclus. Licitatiile se vor
organiza in data de 17.10.2016
ora 13:30, iar in cazul in care
bunurile nu vor fi valorificate,

aceasta este reprogramata pentru
data de 21.10.2016, 24.10.2016,
28.10.2016, 31.10.2016, la aceeasi
ora si aceeasi adresa. Dosarul de
prezentare si conditiile de participare se pot obtine numai de la
sediul administratorului judiciar.
Te l e f o n / f a x : 0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;
mobil:0761132931/0744425340
sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
l Control Trading S.R.L., societate in reorganziare, prin administrator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Jud. Prahova, vinde imobil situat
in Ploiesti, Str. Buna Vestire, nr.23,
Jud. Prahova, compus din: teren
intravilan in suprafata de 153 mp;
Demisol - suprafata utila – 90,37
mp, 2 camere, oficiu, un grup
sanitar si arhiva; Parter - suprafata utila – 96 mp, 3 camere,
secretariat si un grup sanitar;
Mansarda - suprafata utila – 95,74
mp, 4 camere si un grup sanitar;
Garaj si camera tehnica. Pretul
imobilului este de 100.000 euro,
pret fara TVA. Licitatia se va tine
in data de 17.10.2016 ora 11:00, la
sediul administratorului judiciar
din Ploiesti, iar in cazul in care
bunul nu va fi adjudicat, licitatia
se va tine in data de 19.10.2016,
21.10.2016, 24.10.2016, 26.10.2016,
28.10.2016, 31.10.2016, 02.11.2016,
04.11.2016, 07.11.2016, 09.11.2016,
11.11.2016, 14.11.2016, 16.11.2016,
18.11.2016, 21.11.2016, 23.11.2016,
25.11.2016, 28.11.2016, 30.11.2016
la aceeasi ora si aceeasi adresa.
Dosarul de prezentare si conditiile
de participare se pot obtine numai
de la sediul administratorului
judiciar. Telefon/fax: 0244597808;
mobil: 0723357858; www.andreiioan.ro.
l Evrika Insolvency IPURL
desemnat lichidator judiciar
pentru American ATV SRL,
anunta vanzarea prin negociere
directa a imobilului af lat in
proprietatea societatii debitoare
compus din: teren intravilan in
suprafata de 9400mp, înscris în
Cartea Funciară nr. 51715, cu Nr.
Cadastral 51715, Tarla 96,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 26181610. Nr.
19937/05.10.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 25.10.2016, orele 10.30,
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului SC Diesel Integrat S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, loc.
Dragoș Vodă, cod ﬁscal 26181610, în dosar de executare nr. 26181610, prețul de pornire al licitației
pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Stand testare și reparații pentru pompe Common Rail și clasice,
inclusiv anexe și chituri auxiliare, valoare 619.839 lei; - Cabinet de asamblare/ dezasamblare sisteme
de injecție, inclusiv echipamente și instrumente anexe, valoare 59.690 lei; - Modul testare și reparare
injectoare, varianta Common Rail, valoare 130.321 lei; - Modul testare și reparare injectoare, variante
clasice, valoare 27.062 lei; - Aparatură testare și diagnoză sisteme de injecție Diesel, varianta
Common Rail, valoare 141.549 lei; - Aparatură testare și diagnoză sisteme de injecție Diesel, variante
clasice, valoare 84.443 lei; - Echipamente auxiliare, valoare 33.332. Asupra bunului care face obiectul
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați
să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație, ofertele de cumpărare însoțite de
certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului
(bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de
stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție
bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei
care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba
română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la
data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de:
11.10.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Parcela 354/2, situat in loc.
Buftea, jud. Ilfov, după ieșirea
din localitatea Chitila, cu deschidere la DN 7. Pretul de pornire la
negociere a bunului imobil este de
407.925 lei exclusiv TVA. Pentru
participarea la negocierea directa
potentialii ofertanti vor depune
cu 24 de ore inainte de data si ora
stabilite pentru negocierea directa
ofertele lor la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea
Vodă, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3. Negocierea se va desfasura la sediul lichidatorului judiciar in data de 25.10.2016 ora
14.00. In cazul in care imobilul nu
este valorificat la aceasta data,
urmatoarele negocieri vor avea
loc la intervale de 2 saptamani, in
fiecare zi de luni ora 14.00 pana la
valorificarea imobilului. Garantia
de participare este de 10% din
pretul de pornire la negociere a
imobilului ofertat si se achita la
sediul lichidatorului judiciar, sau
prin transfer bancar. Caietul de
sarcini se poate procura de la
sediul lichidatorului judiciar
dupa achitarea contravalorii acestuia care este in cuantum de 500
lei exclusiv TVA. Cei interesati
vor depune la sediul lichidatorului judiciar din in Bucuresti,
Bd. Mircea Vodă, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3, oferta de
cumparare, dovada achitarii
Caietului de sarcini, dovada achitarii garantiei de participare la
negociere precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin
Caietul de sarcini, pana cel tarziu
cu 24 de ore anterior zilei si orei
stabilite pentru deschiderea plicurilor si negocierea directa.Informatii suplimentare se pot obtine
la telefonul 021.227.28.81.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Şerbănești, str.
Dumitru Popovici, nr.139, Şerbănești, judeţul Olt, telefon:
0249.484.001, fax: 0249.484.001,
e-mail: contact@primariaserbanesti.ro. 2.Informaţii generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Teren intravilan în supra-

faţă de 120mp, situat în comuna
Şerbănești, sat Şerbăneștii de Sus,
str.Morii, nr.16, în scop comercial,
producţie, servicii, domeniu public
al localităţii. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Caietul
de sarcini poate fi găsit la sediul
Primăriei Şerbănești.
3.1.Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: Cerere
depusă la sediul Primăriei Şerbănești. 3.2.Denumirea și adresa
serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire:
Compartimentul achiziţii din
cadrul Primăriei Şerbănești.
3.3.Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.54/2006: Costul
achiziţionării unui exemplar al
caietului de sarcini este de 50Lei.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 04.11.2016, ora
10.00. 4.Informaţii privind ofertele: Oferta trebuie depusă în 1
exemplar original. 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor:
07.11.2016, ora 10.00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele:
Comuna Şerbănești, judeţul Olt,
str.Dumitru Popovici, nr.139.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: Un
exemplar în original, în plic sigilat.
5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică de deschidere
a ofertelor: 08.11.2016, ora 10.00,
Primăria Comunei Şerbănești,
judeţul Olt, str.Dumitru Popovici,
nr.139. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Olt,
municipiul Slatina, str.Mînăstirii,
nr.2, judeţul Olt, tel: 0249.414.989,
fax: 0249.437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate în vederea publicării: 11.10.2016.
l Sambrec Serv S.R.L., prin
lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str.
Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap.

31, vinde prin licitatie publica,
stoc marfa (camera stingere,
transformatoare, motoare electrice, ampermetre, kilovoltmetru,
contactori, izolatori, doze, releu
termic, reductoare, perii colectoare, rulmenţi, semeringuri,
prese, aparat sudura, compresoare, micrometru, voltmetru,
aparat măsurat prize, cuptor
electric, tuburi PVC, trusa reglat
tensiune, inductor tensiune, trusa
Pram, megaohmetru digital,
unitate centrală calculator, cronometru electric, osciloscop, balanta
semiautomata, detector tensiune,
etc.) la preţul total de 7.144,27 lei
si mașini și utilaje (strung, polizor
fix cu 2 pietre, mașina de găurit,
transpalet), defecte, deteriorate și
descompletate, la pret de materiale recuperabile respectiv 0,8 lei/
kg. Preturile nu contin TVA.
Toate bunurile urmeaza a se valorifica numai in bloc. Licitatia se
va tine la sediul lichidatorului in
data de 17.10.2016, ora 14.30;
regulamentul de vanzare se poate
obtine de la lichidator. In cazul in
care nu se va vinde, licitatia se va
tine in data de 19.10.2016,
21.10.2016, 24.10.2016,
26.10.2016, 28.10.2016,
31.10.2016, 02.11.2016,
04.11.2016, 07.11.2016,
09.11.2016, 11.11.2016,
14.11.2016, 16.11.2016,
18.11.2016, 21.11.2016,
23.11.2016, 25.11.2016,
28.11.2016, 30.11.2016, la aceeasi
ora, aceeasi adresa.Termenul
limita pentru inscrierea la licitatie
fiind 48 ore inainte de data inceperii licitatiei. Relatii la telefon:
0761132931; fax: 0244/597808;
www.andreiioan.ro.
l SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar anunţă vânzarea
prin licitaţie publică a bunului
imobil situat in loc Blejoi, sat
Blejoi, nr. 4, T 35, Parcela Cc 277/2
jud. Prahova, compus din teren
intravilan, in suprafata masurata
de 1622 mp, compus din teren si
baraca la pretul de 44.040 lei (fara
TVA). Pretul de pornire al licitatiei
este redus cu 40% din cel stabilit in
raportul de evaluare. Licitatia are
loc in baza Adunarii Creditorilor
din data de 04.08.2015, care a
incuviintat raportul de evaluare si
regulamentul de participare la

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 1931376. Nr.
19935/05.10.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 25.10.2016, orele 09.30,
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului Societatea Agricola Modelu SA cu sediul în jud. Călărași, loc.
Modelu, cod ﬁscal 1931376, în dosar de executare nr. 1931376, prețul de pornire al licitației pentru
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Construcție C1 grajd, în suprafață de 1260 mp, Construcție C2 grajd,
în suprafață de 921 mp și teren intravilan aferent construcției 4.913 mp, situată în loc. Modelu, jud.
Călărași, valoare de 281.865 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație, ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să
rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant,
pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.,
pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele
ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe
baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul
ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de: 11.10.2016. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312939, int. 159.

licitatie si a Adunarii Creditorilor
din 10.10.2016. Licitaţia va avea
loc pe data de 14.10.2016,
24.10.2016, 03.11.2016 orele 13.00
în Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova.
Relaţii suplimentare la telefon
0344104525.
l SC Aniko Trans SRL, prin
lichidator judiciar anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a
bunului imobil situat in com.
Bucov, sat Bucov, str. Sos. DN1B,
F.N, T 56, P2249/7;8;9;10;11, jud.
Prahova, compus din teren intravilan, in suprafata masurata de
27.630 mp, din acte 27.863,
compus din teren, hala industriala C1, cladire paza, plaforma
decantor, imobilul dispune de
bransamente la toate retelele
tehnico-edilitare existente in zona
(apa, gaze, energie electrica, fosa
septica) la pretul de 1.339.680 lei
(fara TVA). Pretul de pornire al
licitatiei este redus cu 40% din cel
stabilit in raportul de evaluare.
Licitatia are loc in baza Adunarii
Creditorilor din data de
04.08.2015, care a incuviintat
raportul de evaluare si regulamentul de participare la licitatie
si a Adunarii Creditorilor din
10.10.2016. Licitaţia va avea loc
pe data de 14.10.2016,
24.10.2016, 03.11.2016 orele 13.00
în Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova.
Relaţii suplimentare 0344104525.
l SC Aniko Trans SRL, prin
lichidator judiciar anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a
bunurilor mobile aflate in patrimoniul societatii debitoare. Pretul
bunurilor este redus cu 40% din
cel stabilit in raportul de evaluare.
Licitatia are loc in baza Adunarii
Creditorilor din data de
04.08.2015, care a incuviintat
raportul de evaluare si regulamentul de participare la licitatie
si a Adunarii Creditorilor din
10.10.2016. Licitaţia va avea loc
pe data de 14.10.2016,
24.10.2016, 03.11.2016 orele 13.00
în Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova.
Relaţii suplimentare 0344104525.
l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti
SRL, prin administrator judiciar,

anunta vanzarea a bunurilor
imobile af late in patrimoniul
debitoarei, respectiv: Proprietate
imobiliara „Pensiune – Hanul
Gazarilor” situata in Ploiesti, str.
M. Bravu, nr. 45, jud. Prahova,
inscrisa in CF nr. 123740 a Mun.
Ploiesti, compusa din teren in
suprafata de 720 mp in acte,
respectiv 719 mp masurata si
constructii: C1 – Hotel + restaurant (Subsol – Crama, Parter –
restaurant, terasa, bar, receptie,
etaj 2 – 8 camere cu grup sanitar
propriu, casa scarii, hol, oficiu,
etaj 3 – Mansarda: 4 camere cu
grup sanitar propriu, casa scarii,
spalatorie, 2 camere de serviciu,
hol, oficiu), C2 – Anexa + beci, la
pretul de 1.728.075 lei. Licitatia
publica are loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din
20.11.2013 si a regulamentului de
participare la licitatie. Pretul de
pornire al licitatiei este redus la
75% din pretul stabilit in rapoartele de evaluare. Garantia de
participare la licitatie este de 10%
din pretul de pornire al licitatiei si
se plateste in contul de insolventa
al debitoarei deschis la Banca
Transilvania. Sedinta de licitatie
va avea loc pe data de 10.11.2016,
orele 12.00 la sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7,
cab. 7B. Relatii suplimentare se
obtin de la administratorul judiciar la telefon 0344104525.
l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti
SRL, prin administrator judiciar
Just Insolv SPRL, anunta
vanzarea la licitatie publica a
activului af lat in patrimoniul
debitoarei, respectiv Constructia
„Hotel Restaurant – Casa
Rotaru”, situata in Ploiesti, str.
Oborului, nr. 27, jud. Prahova,
inscrisa in CF nr. 125774 a mun.
Ploiesti, constructie compusa din
D+P+E+3Mansarde, la pretul de
2.682.750 lei. Daca ofertantul este
o societate comerciala platitoare
de TVA se aplica taxarea inversa.
Hotelul se compune din: Demisol
– crama, bar, spatiu C.T.,
sc=378,31 mp, su = 316,30
mp, Parter – Restaurant, Bar,
Terasa, Receptie, Bucatarie,
Oficiu, Gr. Sanitare, Spatiu C.T.,
Etaj – camere gr. sanitar propriu,
casa scarii, hol, oficiu, sc = 525,95
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mp, su = 443,79 mp, din care
balcoane 31,81 mp, Mansarda I –
camere gr. sanitar propriu, casa
scarii, hol, oficiu, sc = 432,13 mp,
su = 363,09 mp, din care balcoane
25.36 mp, Mansarda II – camere
gr. sanitar propriu, casa scarii,
hol, oficiu, sc = 432,13 mp, su
=363,09 mp, din care balcoane
25.36 mp, Mansarda III – camere
gr. sanitar propriu, casa scarii,
hol, oficiu, sc = 298,21 mp, su =
249,38 mp, din care balcoane
15,98 mp (SCD = 2003,50 mp).
An punere in functiune:
Dec.2008. Licitatia publica are loc
pe data de 10.11.2016, orele 12.00
la sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab
7B. Constructia este edificata pe
un teren proprietatea asociatului
Rotaru Valentin in suprafata de
697 mp pentru care se organizeaza licitatie publica la pretul de
58.704,82 euro de BEJ Pana
Victor pe data de 10.11.2016,
orele 11.00. Licitatia publica are
loc in baza hotararii Adunarii
Creditorilor din 20.11.2013 si a
regulamentului de participare la
licitatie. Pretul de pornire al licitatiei este redus la 75% din pretul
stabilit in rapoartele de evaluare.
Relatii suplimentare la telefon
0344104525.
l Control Trading S.R.L., societate in reorganizare, prin administrator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, vinde in bloc, obiecte de
mobilier, birou si birotica, la pretul
total de 7.310 lei plus TVA.
Componenta bunurilor ce urmeaza
a fi valorificate sunt urmatoarele:
birouri, scaune, dulapuri, etajere,
telefoane fixe, xerox, lista completa
fiind afisata pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatia se va tine in data
de 14.10.2016 ora 13:00, la sediul
administratorului judiciar din
Ploiesti, iar in cazul in care bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se
va tine in data de 17.10.2016,
21.10.2016 la aceeasi ora si aceeasi
adresa. Dosarul de prezentare si
conditiile de participare se pot
obtine numai de la sediul administratorului judiciar. Telefon/fax:
0244597808; mobil: 0723357858;
www.andreiioan.ro.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 6144099. Nr.
19936/05.10.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 25.10.2016, orele 10.00,
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului SC Auger Petrus S.R.L. cu sediul în jud. Călărași, loc. Ștefan
Cel Mare, cod ﬁscal 6144099, în dosar de executare nr. 6144099, prețul de pornire al licitației pentru
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Construcție atelier mecanic + birouri, în suprafață de 449,94 mp și
teren intravilan aferent construcției 2.529,196 mp, situată în loc. Ștefan Cel Mare, jud. Călărași,
valoare totala de 165.195 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă
termenului de licitație, ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu
au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj,
bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele
juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane
juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de: 11.10.2016. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312939, int. 159.
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ANUNȚURI

l 1. Primăria Sălcioara, Judeţul
Ialomiţa, Cod fiscal 4365026, tel.
0243.317.392 -0243.317.341, fax:
0243.317.392, primaria_
salcioara@yahoo.com. 2. Concesionarea a 2 spaţii proprietate
publică a comunei Sălcioara, prin
licitaţie publică în care să funcţioneze cabinete medicale şi
farmacie pe raza comunei
Sălcioara: I) 97,84 mp cu destinaţia de farmacie şi cabinete de
consultaţii şi tratament situat în
imobilul "Dispensar şi Farmacie,
sat Raşi, comuna Sălcioara,
judeţul Ialomiţa", din satul Raşi,
comuna Sălcioara, jud. Ialomiţa.
- hol - 43,75 mp; - recepţie fişier
(farmacie) - 11,25 mp; - camera
sterilizare - 4,41 mp; - cabinet
consultaţii 20,62 mp; - cabinet
tratament - 17.81 mp. II) 20 mp
Cabinet medical Sălcioara, situat
în comuna Sălcioara 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: Caietul de Sarcini-cadru se
poate ridica de la sediul Primăriei
Sălcioara, str. Bisericii, nr. 28. 4.
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Primăria
Sălcioara - Consilierul primarului
Anghel Nicolae responsabil achiziţii 5. Costul şi condiţiile de plată
pentru garanţia de participare si
caietul de sarcini se vor achita la
casieria Primăriei Sălcioara. Garanţia de participare la licitaţie
50 lei. - Caiet de sarcini 20 lei. 6.
Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 02 noiembrie 2016,
ora 15 7. Informaţii privind ofertele 0243.317.392, primaria_
salcioara@yahoo.com 8. Data
limită de depunere a ofertelor: 02
noiembrie 2016 9. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Sălcioara, str.
Bisericii, nr. 28. 10. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: în 2 plicuri închise
şi sigilate. 11. Data şi locul la care
se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 03 noiembrie 2016, ora 10, la sediul Primăriei Sălcioara 12. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, tel/
fax şi/sau adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Judecătoria Urziceni, str.
Alexandru Ioan Cuza, Nr. 9. 13.
Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate.
în vederea publicării: 11 oct 2016.
l Anunţ privind organizarea
licitaţiei de vânzare masă
lemnoasă fasonată, producţia
anului 2016. Organizatorul licitaţiei: Primăria comunei Remetea,
cu sediul în comuna Remetrea,
P-ta Cseres Tibor nr. 10, judeţul
Harghita, CIF: 4367655, tel/fax
0266-352-101, e-mail: office@
gyergyoremete.ro. Data şi ora
desfăşurării licitaţiei: 20.10.2016,
orele 09:00. Locul desfăşurării
licitaţiei: sediul Primăriei
comunei Remetea, comuna
Remetea, judeţul Harghita. Tipul
licitaţiei: licitaţie cu strigare. Licitaţia este organizată şi se va
desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fordul forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea guvernului nr.
924/2015. Data şi ora preselecţiei:
21.10.2016, ora 16:00. Data şi ora
limită până la care poate fi

depusă documentaţia pentru
preselecţie şi înscrierea la licitaţie
este 21.10.2016, ora 15:00. Lista
partizilor care se licitează, preţul
de pornire a licitaţiei pentru
fiecare partidă sunt afişate la
sediul organizatorului şi pe site-ul
www.ocoalederegim.ro. Volumul
total de masă lemnoasă fasonată,
oferit la licitaţie este de 644 mc,
volum brut, din care: 1. Pe natură
de produse: LOT I:- APV din
data de 28.06.2016, nr partida
1508 UP II renetea – SECU UA
56A, 56D, 57B, 58B, 59A, 59C,
volum brut: 380 mc. LOT II: APV
din data de 18.08.2016 nr. partoda
1610 UP VII Remetea – vf.
Caprei UA 93A volum brut: 264
mc. 2. Pe specii: LOT I: Brad 112
mc, Molid 250 mc; Fag 18 mc,
volum brut: 380mc. LOT II:
Molid 264 mc, volum brut: 264
mc. Preţul de pornire a licitaţiei
este de: LOT I. 240 lei/mc fara
TVA; LOT II. 340 lei/mc fără
TVA, conform HCL nr. 10 din
Ianuarie 2016. După strigare şi în
continuare după fiecare eventuala
strigare (dacă este cazul) pasul de
majorare a preţului este de 5
RON. Masa lemnoasa fasonata
oferită spre vânzare provine din
fodul forestier proprietate publică
a comunei Remetea. Caietul de
sarcini poate fi solicitat de la
sediul organizatorului, începând
cu data de 12.10.2016. Pentru
participarea la licitaţie, solicitantul trebuie să depună, până la
data de 21.10.2016, ora 15:00, o
cerere de înscriere la licitaţie, la
care trebuie să anexeze documentele prevăzute la art. 54, alin. 3
din HG 924/2015. Pentru informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului
licitaţiei: Comuna Remetea, tel.
0266-352.101.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Consiliul de Administraţie al S.C. ”COMNORD”
S.A., persoană juridică română,
având Cod Unic de Înregistrare
1590368, atribut fiscal RO şi
număr de Ordine la Registrul
Comerţului J40/493/1991, cu
sediul în Bucureşti, Calea Griviţei
nr.136, sector 1, în temeiul prevederilor Actului constitutiv al
societăţii şi prevederilor Legii
nr.31/1990 republicată, Convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii
pentru data de 16.11.2016, ora
12.00. Şedinţa Adunării Generale
Extraordinară a Acţionarilor va
avea loc la sediul societăţii din
Bucureşti, Calea Griviţei nr. 136,
sector 1. La Adunarea Generală
Extraordinară sunt invitaţi să
participe toţi acţionarii aflaţi în
evidenţa Registrului Acţionarilor
şi Registrului de Acţiuni la data
de 07.11.2016. Pe ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare, sunt înscrise următoarele
probleme: 1. Ratificarea Deciziei
Consiliului de Administratie din
25 noiembrie 2015, având următorul conţinut: "Art.1. Prelungirea facilităţii de credit acordate
de B.R.D. -Groupe Societe Generale S.A., prin Sucursala Mari
Clienţi Corporativi în Baza
contractului de credit nr.
255/08.09.2006 şi actelor adiţionale subsecvente, în valoare
maximă de 6.500.000 EURO,
până la obţinerea acordului
Băncii de reînnoire anuală a
facilităţii de credit menţionate
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anterior, în cazul în care acesta
survine ulterior datei de
13.05.2016, astfel: 1.1. linie de
credit confirmată, în valoare
maximă de 5.000.000 EUR (cinci
milioane EUR), utilizată exclusiv
de Împrumutatul: S.C.
PROCEMA S.A. pentru finanţarea activităţii curente; 1.2. linie
pentru emitere de scrisori de
garanţie bancară de către Bancă,
la solicitarea Împrumutaţilor, în
valoare maximă de 6.500.000
EUR (şase milioane cincisute mii
EUR), din care Împrumutatul:
S.C. COMNORD S.A. va putea
solicita utilizări sub forma
emiterii de scrisori de garanţie
bancară, pentru suma maximă
totală de 1.500.000 (un milion
cinci sute mii) EUR. Valabilitatea
maximă a scrisorilor de garanţie
bancară emise la solicitarea
Împrumutaţilor, în cadrul plafonului conform pct. 1.2. nu va
putea depăşi 5 (cinci) ani, de la
data emiterii; Nu se vor emite
scrisori de garanţie bancară la
solicitarea Împrumutaţilor, în
calitate de dezvoltatori pentru
proiecte proprii real estate, sau
pentru cele derulate cu Alecsandri Estate Project; 1.3.linie
pentru deschidere de acreditive,
în baza contractelor comerciale
încheiate de Împrumutat cu terţii,
la solicitarea Împrumutatului
S.C. PROCEMA S.A., în valoare
maximă de 6.500.000 EUR (şase
milioane cincisute mii EUR);
Valabilitatea maximă a acreditivelor deschise la solicitarea
Împrumutatului, în cadrul plafonului conform pct. 1.3. nu va
putea depăşi 1 (un) an, de la data
deschiderii. Valoarea cumulată a
tuturor utilizărilor facilităţilor
1.1., 1.2. şi 1.3. nu va putea depăşi
suma de 6.500.000 EUR (sase
milioane cinci sute mii EUR) şi în
cadrul acesteia S.C. COMNORD
S.A. nu va putea depăşi sublimita
menţionată la pct. 1.2.; Art.2.
Pentru garantarea facilităţii de
credit nr. 255/08.09.2006 şi actelelor adiţionale subsecvente, în
valoare maximă de 6.500.000
EURO, se păstrează garanţiile
imobiliare (asupra bunurilor deţinute în proprietate de societate) şi
mobiliare (asupra echipamentelor, creanţelor izvorate din
contractele comerciale si facturiile emise, conturile curente
prezente si viitoare), evidenţiate
prin actele semnate în legatură cu
prezenta facilitate şi constituite
pentru garantarea creditului
acordat societăţii în baza contractului de credit şi a actelor adiţionale subsecvente, respectiv
garanţiile constituite de co-împrumutatul S.C. PROCEMA –
Institut de Cercetare, Proiectare
şi Producţie Experimentală în
Domeniul Construcţiilor şi al
Materialelor de Construcţii S.A..
Pentru garantarea prezentei facilităţi se păstrează garanţiile
constituite de S.C. COMNORD
S.A., respectiv ipoteca mobiliară
asupra conturilor curente
prezente şi viitoare deschise de
Împrumutat la B.R.D. -Groupe
Societe Generale S.A., Sucursala
Mari Clienţi Corporativi, şi soldurilor creditoare ale acestora, până
la concurenta facilităţilor de
credit acordate Împrumutatilor.
Se menţine calitatea de Codebitor
al S.C. COMNORD S.A. în
cadrul contractului de credit mai
sus menţionat. Art.3. Împuternicirea Dnei. Negoiţă Oleana, în

calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, pentru a
semna toate actele necesare în
vederea aducerii la îndeplinire a
celor hotărâte prin prezenta.” 2.
Ratificarea Deciziei Consiliului
de Administraţie din 11 mai 2016,
având următorul conţinut:„
Art.1. Prelungirea facilităţii de
credit acordate de B.R.D.
-Groupe Societe Generale S.A.,
prin Sucursala Mari Clienţi
Corporativi în Baza contractului
de credit nr. 255/08.09.2006 şi
actelor adiţionale subsecvente, în
valoare maximă de 6.500.000
EURO, până la data de
20.07.2016, astfel: 1.1. linie de
credit confirmată, în valoare
maximă de 5.000.000 EUR (cinci
milioane EUR), utilizată exclusiv
de Împrumutatul: S.C.
PROCEMA S.A. pentru finanţarea activităţii curente cu
scadenţa la data de 20.07.2016;
1.2. linie pentru emitere de scrisori de garanţie bancară de către
Banca, la solicitarea Împrumutatilor, în valoare maximă de
6.500.000 EUR (şase milioane
cincisute mii EUR), cu valabilitatea emiterii până la data de
20.07.2016, din care Împrumutatul: S.C. COMNORD S.A. va
putea solicita utilizări sub forma
emiterii de scrisori de garanţie
bancară, pentru suma maximă
totală de 1.500.000 (un milion
cinci sute mii) EUR. Valabilitatea
maximă a scrisorilor de garanţie
bancară emise la solicitarea
Împrumutaţilor, în cadrul plafonului conform pct. 1.2. nu va
putea depăşi 5 (cinci) ani, de la
data emiterii; Nu se vor emite
scrisori de garanţie bancară la
solicitarea Împrumutaţilor, în
calitate de dezvoltatori pentru
proiecte proprii real estate, sau
pentru cele derulate cu Alecsandri Estate Project; 1.3.linie
pentru deschidere de acreditive,
în baza contractelor comerciale
încheiate de Împrumutat cu terţii,
la solicitarea Împrumutatului
S.C. PROCEMA S.A., în valoare
maximă de 6.500.000 EUR (şase
milioane cincisute mii EUR), cu
valabilitatea deschiderii
20.07.2016. Valabilitatea maximă
a acreditivelor deschise la solicitarea Împrumutatului, în cadrul
plafonului conform pct. 1.3. nu
va putea depăşi 1 (un) an, de la
data deschiderii. Valoarea cumulată a tuturor utilizărilor facilităţilor 1.1., 1.2. şi 1.3. nu va putea
depăşi suma de 6.500.000 EUR
(şase milioane cinci sute mii
EUR) şi în cadrul acesteia S.C.
COMNORD S.A. nu va putea
depăşi sublimita menţionata la
pct. 1.2. cu valabilitate până la
20.07.2016. Art.2. Se păstrează
garanţiile aferente facilitatii de
credit nr. 255/08.09.2006 şi actelelor adiţionale subsecvente,
conform Act Adiţional nr.
62/10.07.2015, la Contractul de
f a c i l i t a t e d e c r e d i t n r.
255/08.09.2006. Art. 3. Modificarea costurilor aferente factilităţii de credit acordate de B.R.D.
-Groupe Societe Generale S.A.,
prin Sucursala Mari Clienţi
Corporativi în Baza contractului
de credit nr. 255/08.09.2006 şi
actelor adiţionale subsecvente
după cum urmează: Capitolul VI.
Rata Dobânzii, se modifică şi va
avea următorul cuprins: „Art. 6.1.
Rata dobânzii este suma: -Ratei
dobanzii de piaţă, şi a –Marjei.
Aceasta este aplicabilă facilităţii

de credit prevăzută la Art. 2.3.
pct. 1.1., pentru utilizarea căreia
Împrumutatul va plăti Băncii
următoarele dobânzi: -pentru
creditele utilizate în EUR:
EURIBOR la 1 luna (EURIBOR
1M) plus o marjă de 2,10% pe an;
-pentru creditele utilizate în USD:
LIBOR la 1 luna (LIBOR 1M)
plus o marjă de 2,50% pe an;
-pentru creditele utilizate în
RON: ROBOR la 1 luna
(ROBOR 1M) plus o marjă de
1,50% pe an.” În cazul în care
valoarea indicelui monetar
ROBOR/EURIBOR/LIBOR este
negativă, valoarea ROBOR/
EURIBOR/LIBOR utilizată de
Bancă pentru calcularea dobânzii
creditului va fi considerată a fi
zero. ” Art. 8.1. din Capitolul
VIII. Comisioane, se modifică şi
va avea următorul cuprins:„Art.
8.1. Pentru creditele acordate,
Banca percepe următoarele comisioane: -comision de acordare:
0,15% flat, aplicat la valoarea
facilităţii acordate conform art.
2.3.; -comision de gestiune: 0,15%
pe an, aplicat la valoarea facilităţii acordate conform art. 2.3.
pct. 1.1. şi plătibil lunar; -comision de neutilizare: 0,20% pe an,
aplicat la valoarea facilităţii
acordate conform art. 2.3. pct.
1.1. Pentru eliberarea fiecărei
scrisori de garanţie bancară acordată, la solicitarea Împrumutaţilor, Banca percepe următoarele
comisioane: -comision de emitere
pentru fiecare scrisoare de
garanţie bancară- Nu se aplică;
-comision de risc de 0,6% pe an,
calculat şi plătibil trimestrial şi în
avans la soldul fiecărei scrisori de
garanţie bancară emisă de Bancă
la solicitarea Împrumutaţilor;
-comision de modificare (suma
sau validitate LG) de 0,05% flat,
aplicat la valoarea acesteia; -alte
comisioane practicate de Bancă la
un nivel standard. Pentru deschiderea fiecarui acreditiv, la cererea
Împrumutatului S.C. PROCEMA
S.A., Banca percepe următoarele
comisioane:-comision de deschidere pentru fiecare acreditiv de
0,10% flat; -comision de plată
pentru fiecare acreditiv de 0,08%
flat, minim 10 EUR, maxim 500
EUR; -alte comisioane practicate
de Bancă, la un nivel standard.”
Art.4. Se modifică în cadrul
Anexei nr. 1 la Contractul de
F a c i l i t a t e d e C r e d i t n r.
255/08.09.2006, Partea I ”
Termenii şi Condiţiile aplicabile
Facilităţilor de Credit” Capitolul
V, se modifică Art. 5.1. următoarele puncte: „Art. 5.1. Împrumutaţii se obligă: a) să restituie
Băncii creditele primite şi să
platească dobanda şi comisioanele, la termenele şi în sumele
convenite prin prezentul contract.
În cazul în care se va ajunge la
executarea silită a garanţiilor,
Împrumutaţii vor achita inclusiv
dobânda calculată la soldul creditelor pe toată perioada cuprinsă
între scadenţa şi până la ultimul
act de executare; b) să-şi deruleze
activitatea curentă (încasări, plăţi
în valută şi în lei, schimburi valutare) prin conturi deschise la
Bancă, cel puţin la un nivel
proporţional din cifra de afaceri
cu ponderea creditelor/angajamentelor acordate de BRD în
total credite/angajamente bancare
ale grupului, pe întreaga perioadă
de valabilitate a prezentului
contract, până la îndeplinirea
integrală a obligaţiilor Împrumu-

taţilor faţa de Bancă. c) sa
respecte prevederile din prezentul
contract şi actele adiţionale la
acesta, precum şi cererile completate în vederea executării acestui
contract; d) să folosească creditele
primite numai în scopul pentru
care au fost solicitate şi aprobate,
în condiţiile stabilite prin
prezentul Contract; Creditele
acordate de Bancă nu vor fi utilizate în scop intră-grup sau pentru
tranzacţii imobiliare; e) să înregistreze corect şi la zi, în evidentele contabile, toate operaţiunile
legate de acordarea şi rambursarea creditelor în conformitate
cu normele legale în vigoare; f) să
solicite acordul prealabil al Băncii
în cazul modificărilor organizatorice şi statutare (divizare,
asociere, modificare acţionariat,
modificarea obiectului de activitate etc); actualul acţionariat
trebuie să-şi păstreze participaţia
la capitalul social şi nu poate fi
schimbat fără acordul prealabil al
Băncii („ownership-clause”);
Orice acţiune de fuzionare sau
divizare se va face cu acordul
prealabil al Băncii, în maxim 14
zile de la data prezentării solicitării şi a documentelor necesare;
g) să păstreze în bune condiţii şi
să nu înstrăineze garanţiile care
au stat la baza acordării creditelor; h) să depună la Bancă
balanţa de verificare, bilanţul
contabil anual, contul de profit şi
pierderi, precum şi anexele la
acestea împreună cu raportul
comisiei de cenzori sau certificarea unui expert contabil autorizat independent sau contabil
autorizat, la termenele prevăzute
de depunere a acestora la Direcţiile Generale ale Finanţelor
Publice şi Controlului Financiar
de Stat Judeţean, cu viza acestora; Împrumutaţii vor prezenta
Băncii, la solicitarea acesteia,
orice situaţie financiară, astfel pe
baza situaţiilor financiare semestriale la iunie 2016, Banca va
revizui creditul acordat până la
data de 30.10.2016; Banca îşi
rezervă dreptul de a modifica
condiţiile de finanţare (valoare,
garanţii, clauze) în funcţie de
rezultatul analizei acestor situaţii;
i) să permită Băncii verificarea
situaţiei lor economico-financiare,
respectarea destinaţiei creditului
aprobat, existenţa permanentă şi
integrală a garanţiilor şi asigurarea acestora pe toată perioada
de valabilitate a prezentului
contract, până la stingerea
tuturor obligaţiilor pe care le are
faţă de Bancă. În acest scop,
Împrumutaţii se obligă să pună la
dispoziţia Băncii documentele
necesare şi să permită accesul
împuternicitului Băncii în incinta
firmei sau şantierului, pentru
efectuarea de verificări pe teren;
j) să nu vandă sau să transfere în
orice mod activele esenţiale
pentru desfăşurarea activităţii de
producţie fasonare oţel beton,
fără acordul scris al Băncii iar
pentru restul activelor să notifice
banca la momentul tranzacţiei; k)
Fără acordul prealabil al Băncii,
Împrumutaţii nu vor crea nici o
sarcina asupra nici unui activ
esenţial pentru activitatea de
producţie fasonare oţel beton din
patrimoniul lor, cu excepţia
Garanţiilor enumerate în Anexa
nr. 4 la Contractul de Credit, şi nu
vor încheia înţelegeri prin care
activele din bilanţ să devină
obiect de compensaţie cu alte
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obligaţii. l) să acorde obligaţiilor
asumate prin prezentul contract,
în orice moment, cel puţin acelaşi
rang cu cel al tuturor obligaţiilor
prezente şi viitoare asumate în
raport cu alţi creditori (rang paripassu). n) Împrumutatul
Procema se oblig să subordoneze
facilităţii de credit acordate de
Bancă, împrumuturile (principalul) curente şi viitoare acordate
de către acţionari/intra-grup;
Rambursarea împrumuturilor
(principalului) acordate Împrumutatului de către acţionarul
Sorin Creteanu, soţia acestuia
Simona Creteanu sau de alte
companii din cadrul grupului, se
va face, în perioada de valabilitate a prezentului contract, numai
cu acordul prealabil al Băncii; În
cazul nerespectării prezentei
clauze (conform acord de subordonare semnat de către părţi) şi
de distribuire de dividende (6.65
MRON, suma netă permisă a fi
distribuită), Banca va bloca sublimita cash a creditului la valoarea
utilizată la momentul constatării
unei depăşiri cu mai mult de 2%
faţă de nivelul subordonat al
împrumutului acţionar şi/sau
suma netă permisă a fi distribuită.
Orice astfel de depăşire va necesita acordul prealabil al Băncii al
cărei răspuns va fi furnizat în
maxim 14 zile de la data prezentarii solicitării şi a documentelor
necesare. Urmare acordului
punctual al Băncii, privind
rambursarea împrumut acţionar
în valoare de maxim 1 MEUR
catre dna Simona Marilena
Creteanu, Împrumutatul S.C.
PROCEMA S.A. se obligă ca: -cei
doi asociaţi vor semna şi prezenta
Băncii un acord de subordonare a
împrumutului acţionar şi a dividendelor ca şi condiţie preliminară, într-o formă agreată de
comun acord cu Banca; rambursarea împrumutului sus menţionat se va realiza eşalonat pe 36
luni exclusiv din vânzarea apartamentelor din proiectele real
estate; -sursele de rambursare a
împrumutului acţionar vor fi
formate din vânzarea de proprietăţi real estate fără sarcini
înscrise, astfel doar 50% din
preţul de vânzare al fiecărui apartament va fi folosit pentru
rambursarea împrumutului acţionar, restul se va menţine în societate;-să prezinte trimestrial
Băncii, situaţia împrumutului
acţionar, situaţia apartamentelor
vândute (nete de TVA), care să
conţina şi preţul de vânzare al
acestora şi a sumelor rambursate
către acţionari din vânzarea apartamentelor, însoţită de copii de pe
documentele aferente şi diminuarea corespunzătoare a împrumutului acţionar; o) Veniturile
obţinute din vânzarea apartamentelor constituite în garanţie în
favoarea Băncii, vor fi folosite
pentru: -diminuarea expunerii
BRD, preţul de vânzare al
fiecărui apartament va fi cel puţin
egal cu valoarea de garanţie (care
reprezintă 70% din valoarea de
piaţă indicată în ultimele
rapoarte de evaluare întocmite de
către un evaluator agreat de BRD
şi prezentate Băncii); ori -înlocuirea apartamentului vândut cu un
alt apartament similar, care să fie
evaluat de un evaluator agreat de
Bancă şi a cărui valoare de piaţă,
respectiv valoarea acceptată de
Bancă să fie cel puţin egală cu
valoarea de piaţă, respectiv

valoarea acceptată de Bancă a
apartamentului ipotecat iniţial şi
vândut. În acest sens, Împrumutatul: S.C. PROCEMA S.A., va
prezenta Băncii raport de
evaluare privind estimarea valorii
de piaţă a apartamentului propus
spre a fi ipotecat; Instituirea
ipotecii imobiliare asupra noului
apartament astfel adus în
garanţie în favoarea Băncii, se va
realiza înainte de eliberarea de
sub garanţie a apartamentului ce
urmează a fi vândut, sau cel mult
concomitent cu aceasta; q) să nu
cesioneze sau să transmită nici un
drept şi/sau obligaţie rezultând
din prezentul contract, fără
acordul prealabil scris al Băncii;
p) să notifice Banca cu privire la
încălcarea oricărei obligaţii
asumate prin prezentul contract,
în cel mult 5 zile de la încălcarea
acesteia, precum şi măsura luată
de Împrumutaţi pentru remedierea situaţiei; r) să încheie poliţe
de asigurare pentru bunurile/
activele aduse în garanţie în
favoarea Băncii cu societăţi de
asigurare agreate de BRD şi să
cesioneze în favoarea Băncii
drepturile de despăgubire rezultate din aceste poliţe de asigurare;
Valoarea poliţelor de asigurare va
acoperi valoarea de piaţă a bunurilor/ activelor aduse în garanţie
în favoarea Băncii; u) Împrumutatul: S.C. PROCEMA S.A., se
obligă să prezinte Băncii anual (la
fiecare 12 luni de la ultima
evaluare efectuată), rapoarte de
evaluare întocmite de evaluatori
agreaţi de BRD, privind bunurile
şi activele constituite ca garanţie
în favoarea Băncii; w) Banca va
emite scrisori de garanţie bancară
la solicitarea Împrumutaţilor în
limita subplafonului stabilit în
prezentul act adiţional şi în baza
prezentării documentelor corespunzătoare. În acest sens,
precizăm: Privind emiterea de
scrisori de garanţie bancară de
către Bancă la solicitarea Împrumutatului: S.C. COMNORD
S.A.: -nu vor fi emise scrisori de
garanţie bancară pentru proiecte
real- estate dezvoltate de S.C.
COMNORD S.A. sau pentru
proiectul Alecsandri Estate;
-creanţele aferente contractelor
comerciale în baza cărora s-au
emis scrisori de garanţie bancară
de buna execuţie şi/sau de restituire avans vor fi cesionate în
favoarea Băncii, cu îndeplinirea
formalităţilor de publicitate
conform prevederilor Codului
Civil. În cazul în care nu se
respecta condiţiile menţionate
mai sus, Împrumutatul S.C.
COMNORD S.A. va asigura
constituirea cash-ului colateral la
valoarea scrisorii de garanţie a
cărei emitere s-a solicitat Băncii,
ce va fi blocat ca garanţie în
favoarea Băncii până la scadenţa
respectivei scrisori de garanţie
bancară. Pentru garantarea scrisorilor de garanţie bancară emise
în baza unor contracte comerciale
ale căror creanţe nu pot fi constituite în garanţie în favoarea
Băncii în maxim 5 zile lucrătoare
(contracte care au clauza de necesionare), Împrumutatul se angajează să deruleze prin BRD
creanţele viitoare aferente acestor
contracte; x) Împrumutatul S.C.
PROCEMA S.A. va asigura
raportul „Datorii financiare/
EBITDA” la un nivel mai mic de
3,5X (verificare pe baza situaţiilor
financiare anuale depuse la

Administraţia Financiară), pe
toată perioada de valabilitate a
facilităţiilor de credit; y) Împrumutatul S.C. PROCEMA S.A. se
angajează ca indicatorul
„EBITDA” să aibă un nivel de
minim 6% din cifra de afaceri, pe
toata perioada de valabilitate a
facilităţiilor de credit (calculat pe
baza situaţiilor anuale depuse la
Administraţia Financiară); z)
Împrumutatul S.C. COMNORD
S.A. nu va distribui dividende
fără acordul prealabil scris al
băncii. Împrumutatul S.C.
PROCEMA S.A. va putea
distribui dividende în valoare
netă de 38 MRON, cu acordul
prealabil al Băncii şi respectarea
următoarelor condiţii cumulative:
-prezentarea raportului auditorului financiar pentru exerciţiul
financiar 2015- opinie fără
rezerve; -valoarea profitului
reportat şi a profitului net al exerciţiului va avea o abatere de
maxim 5% faţă de informaţiile
financiare intermediare prezentate Băncii; Ulterior îndeplinirii
clauzelor de mai sus: -31,35
MRON din dividende se vor
transfera în companie sub forma
de împrumut acţionar, în aceeaşi
zi, şi va fi subordonat creditului
BRD. Banca nu va permite retrageri de numerar, cu excepţia
mişcărilor între conturile bancare
ale dlui. Creteanu şi S.C.
PROCEMA S.A.; - 6,65 MRON
dividende plătite acţionarilor,
compania făcând dovada existenţei a minim 10 MRON în
conturi bancare nerestricţionate şi
depozite bancare, cumulate, la
toate băncile, la data distribuirii.
a1) Împrumutatul S.C.
PROCEMA S.A. se obligă să
prezinte lunar Băncii situaţia
privind nivelul stocurilor şi a
creanţelor cesionate în favoarea
Băncii (valoarea de încasat fără
TVA a facturilor emise şi neîncasate nu mai vechi de 90 zile de la
data emiterii, excluzând creanţele
intra-grup). Nivelul cash utilizat
al facilităţii de credit acordate
conform prezentului Act Adiţional, va fi acoperit în orice
moment cu min. 100% stocuri şi
creanţe (cel puţin 40% din totalul
acestor active circulante va fi
reprezentat de creanţe), iar
nivelul utilizat al facilităţii de
credit (cash şi non-cash) va fi
acoperit în orice moment în
proporţie de 65% cu stocuri şi
creanţe constituite în garanţie în
favoarea Băncii; a2) Împrumutatul S.C. PROCEMA S.A. sau
companii din grup susţinute de
acesta vor putea dezvolta investiţii imobiliare din alte surse
(surse proprii sau finanţări de la
alte bănci), altele decat finantarea
BRD, cu notificarea Băncii. Notificarea Băncii va include: estimări
cash f low pentru proiectele
respective, estimări de profit şi
pierdere, incluzând menţionarea
sursei de finantare, proporţii,
maturităţi, termeni şi condiţii; a3)
Împrumutatul S.C. PROCEMA
S.A. se obligă să majoreze capitalul social cu 7,993 KEUR,
conform hotărârii AGA prezentata Băncii, până la finalul anului
2017. a4) Nivelul împrumuturilor
intragrup acordate de către S.C.
PROCEMA S.A. din surse provenite din cash-flow-ul activităţii de
producţie oţel beton fasonat se va
menţine la nivelul înregistrat la
data de 31.12.2015.” Art.5. Împuternicirea domnului Dan

Lemnaru, Administrator, pentru
a semna actele necesare în
vederea ducerii la îndeplinire a
celor hotărâte.” 3. Ratificarea
Deciziei Consiliului de Administraţie din 16 iunie 2016, având
următorul conţinut: „Art. 1.
Aprobarea încheierii unui
Contract de Credit cu BRD
-Groupe Societe Generale SA
având ca obiect următoarele:
-Preluarea facilităţilor de Credit
acordate prin contractul 255 din
08.09.2006, modificat şi completat
prin actele adiţionale subsecvente,
prin care Banca a acordat S.C.
COMNORD S.A. şi S.C.
PROCEMA S.A. o facilitate de
Credit în valoare maximă de
6.500.000 (şase milioane cinci sute
mii) EUR, sub forma unui plafon
global de credit confirmat, pe
termen scurt, S.C. COMNORD
S.A. având acces la maxim
1.500.000 (un milion cinci sute
mii) EUR linie pentru emitere
scrisori de garanţie bancară;
-Contractul 255 din 08.09.2006
modificat şi completat prin actele
adiţionale subsecvente îşi încetează valabilitatea odată cu preluarea facilităţilor de credit în
cadrul noului Contract de Credit;
-Majorarea facilităţii de credit de
la 6.500.000 (sase milioane cinci
sute mii) EUR la valoarea
maximă de 10.000.000 (zece milioane) EUR, prin majorarea liniei
de credit cash utilizabilă de
Împrumutatul S.C. PROCEMA
S.A. la valoarea maximă de
6.500.000 (şase milioane cinci sute
mii) EUR şi a liniei pentru
emitere de scrisori de garanţie
bancară şi acreditive la solicitarea
Împrumutaţilor, astfel: •S.C.
PROCEMA S.A.: -maxim
10.000.000 (zece milioane) EUR
pentru scrisori de garanţie
bancară/acreditive a căror maturitate este mai mică de 1 an;
-maxim 5.000.000 (cinci milioane)
EUR pentru scrisori de garanţie
bancară a căror maturitate este
ma i ma re de 1 a n ; • S. C .
COMNORD S.A.: -majorarea
sublimitei utilizabile sub formă de
scrisori de garantie bancară, de la
1.500.000 (un milion cinci sute
mii) EUR la maxim 2.000.000
(două milioane) EUR; Scrisorile
de garanţie vor fi emise în cadrul
subplafonului cu aprobarea prealabilă a Băncii. Termenul de
valabilitate al noii Facilităţii de
Credit va fi 29.04.2017. Art. 2.
Pentru garantarea noii Facilităţi
de Credit ce va înlocui Facilitatea
acordată Împrumutaţilor prin
contractul nr. 255/08.09.2006 şi
actele adiţionale subsecvente,
până la valoarea maximă de
10.000.000 (zece milioane) EUR,
garanţiile imobiliare (asupra
bunurilor deţinute în proprietate
de societate) şi mobiliare (asupra
echipamentelor, stocurilor, creanţelor izvorâte din contractele
comerciale şi facturile emise,
conturile curente prezente şi
viitoare), evidenţiate prin actele
ce vor fi semnate în legatură cu
noua Facilitate de Credit sunt ale
co-împrumutatului S.C.
PROCEMA S.A.. Pentru garantarea noii Facilităţi de Credit S.C.
COMNORD S.A., va constitui
următoarele garanţii: •ipotecă
mobiliară asupra conturilor
curente prezente ş viitoare
deschise de Împrumutat la B.R.D
-Groupe Societe Generale S.A.,
Sucursala Mari Clienţi Corporativi, şi soldurilor creditoare ale

acestora, până la concurenţa
facilităţilor de credit acordate
Împrumutaţilor. •ipotecă mobiliară asupra creanţelor aferente
contractelor comerciale în baza
cărora se emit scrisori de garanţie
bancară de bună execuţie şi/sau
de restituire avans. În cazul în
care nu se respecta condiţia
mentionată mai sus, Împrumutatul S.C. COMNORD S.A. va
asigura constituirea cash-ului
colateral la valoarea scrisorii de
garanţie a carei emitere s-a solicitat Băncii, ce va fi blocat ca
garanţie în favoarea Băncii până
la scadenţa respectivei scrisori de
garanţie bancară. Se menţine
calitatea de Codebitor a S.C.
COMNORD S.A. în cadrul
noului contract de credit. Art. 3.
Împuternicirea Dnei. Negoiţă
Oleana, în calitate de Preşedinte
al Consiliului de Administraţie,
cetăţean român, pentru a semna
toate actele necesare în vederea
ducerii la îndeplinire a celor hotărâte prin prezenta.” 4.Ratificarea
Deciziei Consiliului de Administraţie din 08 iulie 2016, avand
următorul conţinut:„Art. 1 Încheierea unui contract de antrepriza
cu S.C. Romexpo S.A., având ca
obiect execuţie lucrări de: amenajare exterioară, reţele exterioare
de apă şi canalizare, organizare
şantier, lucrări pregătitoare, preliminarii şi management, privind
proiectul “Complex expozitional
ROMEXPO – Pavilioane noi,
nr.1, nr.2 si Corp Central de legatură”, pentru suma de
2.777.006,61 Euro fără TVA, la
care se adaugă valoarea pentru
remobilizare în suma de 600.000
euro la care se adaugă TVA,
conform Tranzacţiei autentificată
sub nr. 579/2.09.2014 de BIN
Enache Amalia Florina. Art. 2.
Împuternicirea Preşedintelui
Consiliului de Administraţie,
pentru a semna contractul
prevăzut la art. 1 al prezentei
Decizii.” 5.Aprobarea datei de
12.12.2016 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea
nr.297/2004. În situaţia în care
Adunarea Generală nu va putea
delibera şi vota în mod valabil o a
doua Adunare Generală Extraordinară este convocată pentru ziua
de 17.11.2016, la ora 12.00, în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de
zi. După publicarea convocării,
acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5%
din capitalul social are/au
dreptul: a) de a introduce puncte
pe ordinea de zi a adunărilor
generale, în termen de cel mult 15
zile de la data publicării convocării, cu condiţia ca fiecare punct
să fie însoţit de o justificare sau de
un proiect de hotărâre propus
spre adoptare de adunarea generală; şi b) de a prezenta proiecte
de hotărâre, in termen de 15 zile
de la data publicării convocarii,
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 Adunarile Generale
vor putea mandata, în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990
republicată si Regulamentul
CNVM 1/2006 si 6/2009, printr-o
procură specială/generala o terţă
persoană care să participe şi să
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voteze în numele lor şi pentru ei,
în Adunarile Generale, în condiţiile legii. Procurile speciale si
procurile generale pot fi ridicate
de la sediul societatii sau de pe
web site-ul www.comnord.ro,
începând cu data convocării si
vor fi depuse spre înregistrare la
secretariatul adunării pana cel
târziu la data de 14.11.2016, orele
10.00. Procurile speciale si procurile generale vor putea fi transmise spre inregistrare si pe fax
sau email in format pdf., reprezentantul actionarului fiind
obligat ca la data adunarii generale sa aiba asupra sa procura in
original. Acționarii înregistrați la
data de referință au posibilitatea
de a vota prin corespondență
înainte de adunarea generală
utilizând formularul de vot prin
corespondență existent si pe
site-ul societatii. Formularele de
vot prin corespondență completate şi semnate se vor expedia la
sediul societății, cu confirmare de
primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel
târziu cu 48 ore înainte de
adunare. Formularele primite
ulterior termenului stabilit nu vor
fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorității în
adunarea generală. Informațiile
cu privire la convocarea adunării
generale şi la documentele care
urmează să fie prezentate
adunării generale, proiectul de
hotărâre, formularele de procură
specială şi de procură generală,
care urmează să fie utilizate
pentru votul prin reprezentare,
precum şi formularele care
urmează să fie utilizate pentru
votul prin corespondență sunt
puse la dispoziția acționarilor pe
website-ul societății (www.
comnord.ro) sau la sediul societății în zilele lucrătoare, între
orele 9.00–17.30. Acţionarii au
dreptul să formuleze întrebări
privind punctele de pe ordinea de
zi ale Adunărilor Generale în
condiţiile art.13 din Regulamentul CNVM 6/2009, după ce
acţionarii vor fi identificaţi sau
dacă buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale precum
şi protejarea confidenţialităţii şi a
intereselor comerciale a societăţii,
permite acest lucru. Documentele
privind problemele incluse în
ordinea de zi a Adunările Generale pot fi consultate la sediul
societăţii sau pe pagina de
internet www.comnord.ro, începând cu data convocării. Documentele aferente şedinţelor,
inclusiv propunerile de hotărâre
şi procurile speciale/ generale, pot
fi obţinute de la dna. Stefan
Alina– tel. 021/2066800. Se
propune ca data de înregistrare,
conform art. 238 din Legea nr.
297/2004, data de 12.12.2016.
Preşedintele Consiliului de Administraţie, al S.C. COMNORD
S.A. Oleana Negoita.
l Consiliul de Administraţie al
S.C. ICPET Turbo S.A. Bucureşti
–cu sediul social în Bucureşti,
sector 4, Şos. Berceni nr.104
C.U.I. RO16951576 Nr. Ord. Reg.
Com. J40/18782/17.11.2004 –
convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor din
S.C. ICPET Turbo S.A. Bucureşti
pentru data de 15 Noiembrie
2016 ora 14,00– la sediul social
din Bucureşti sector 4, Şos.
Berceni nr.104 ( Centru de Cercetare ICPET Anexă Laboratoare,
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ANUNȚURI

et.2). În cazul neîntrunirii cvorumului, a doua convocare este
fixată în data 16 Noiembrie 2016
la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.
Ordinea de zi pentru Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor din S.C. ICPET Turbo
S.A. Bucureşti este următoarea: 1.
Consultarea privind vânzarea
imobilului în suprafaţă de 212 mp
ce face parte din Construcţia C3
Bază de Microproducţie – etaj,
identificat cu nr. cadastral
205243-C3 (nr. cadastral vechi
1476/9/1) înscris în CF 205243-C3
(provenită din CF vechi 43244)
situat în Bucureşti, Şos. Berceni
nr.104, sector 4; 2. Împuternicirea
Preşedintelui Consiliului de
Administraţie să reprezinte societatea în faţa Notarului Public şi a
oricăror autorităţi pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare pentru realizarea vânzării
imobilului, obţinerea tuturor
acordurilor de vânzare, negocierea
şi semnarea contractului de
vânzare a imobilului; 3. Desem-

narea persoanei care să reprezinte
societatea pentru efectuarea
menţiunilor la ORCTB cu privire
la hotărârea acţionarilor şi publicarea în Monitorul Oficial al
României partea a IV-a.
l Consiliul de Administraţie al
S.C. ICPET Turbo S.A. Bucureşti
–cu sediul social în Bucureşti,
sector 4, Şos. Berceni nr.104 C.U.I.
RO16951576 Nr. Ord. Reg. Com.
J40/18782/17.11.2004 –convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor din S.C. ICPET
Turbo S.A. Bucureşti pentru data
de 15 Noiembrie 2016 ora 14,00 –
la sediul social din Bucureşti
sector 4, Şos. Berceni nr.104
(Centru de Cercetare ICPET
Anexă Laboratoare, et.2). În cazul
neîntrunirii cvorumului a doua
convocare este fixată în data 16
Noiembrie 2016 la aceeaşi oră şi în
acelaşi loc. Ordinea de zi pentru
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor din S.C. ICPET
Turbo S.A. Bucureşti este urmă-

MIERCURI / 12 OCTOMBRIE 2016
toarea: 1. Prezentarea şi aprobarea
Raportului Cenzorilor privind
exerciţiul mandatului în perioada
18 Noiembrie 2013– 30 Octombrie
2016; 2. Alegerea cenzorilor S.C.
ICPET Turbo S.A. Bucureşti
pentru exerciţiul mandatului
Noiembrie 2016 -Noiembrie 2019;
3. Stabilirea remuneraţiei pentru
cenzori; 4. Aprobarea Actului
Constitutiv actualizat; 5. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului
de Administraţie pentru a semna
în numele acţionarilor hotărârea
adoptată; 6. Desemnarea administratorilor pentru semnarea şi
prezentarea spre atestare a
Actului Constitutiv actualizat; 7.
Desemnarea reprezentantului
legal al acţionarilor în vederea
îndeplinirii tuturor procedurilor
prevăzute de lege cu privire la
înscrierea cuvenitelor menţiuni la
Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Bucureşti.
l Se convoaca membrii Asociatiei
P.A.S. “Restarom Company”

Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, Piata
Mihai Viteazul, nr. 4, bloc 11B111B2, jud. Prahova la adunarea
generala a asociatilor ce va avea
loc pe data de 21 octombrie 2016,
orele 16,00, la sediul asociatiei.
Ordinea de zi: 1. Stabilirea strategiei economice viitoare in cadrul
S.C. Restarom Company S.R.L.,
cu sediul in Ploiesti, Piata Mihai
Viteazul, nr. 4, bloc 11B1-11B2,
jud. Prahova, inregistrata la
Registrul Comertului Prahova sub
nr. J29/1767/1995, avand cod unic
de inregistrare fiscala RO7950970,
avand in vedere dificultatile financiare substantiale intalnite de
societate; 2. Aprobarea vanzarii/
valorificarii imobilelor detinute in
patrimoniu de S.C. Restarom
Company S.R.L., in vederea stingerii datoriilor pe care societatea
le inregistreaza fata de creditorii
actuali si a modalitatii de valorificare; 3. Desemnarea si imputernicirea unui reprezentant din partea
asociatiei care sa exprime votul
acesteia in cadrul sedintei

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca
operator de date cu caracter personal - 20002. Nr. ESPJP. 95575/10.10.2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că se vor vinde prin licitații următoarele bunuri, în
localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, după cum urmează: 1. În ziua de 25, luna octombrie, anul 2016, ora 12.00,
în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera 6 se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului
SC Trocav Construct SRL, cu domiciliul ﬁscal declarat în localitatea Ploiești, str. Matei Basarab, nr. 44, cod de identiﬁcare ﬁscală 29931317:
Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabi/scutit *): Simplex 420 5T5, 3.010 lei, 20,00%; Aparat Delta
Dragon 160, 5.852 lei, 20,00%; Generator XQ 6500, 836 lei, 20,00%. Total: 9.698 lei. 2. În ziua de 26, luna octombrie, anul 2016, ora
12.00, în localitatea Ploiești, Str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului SC Romforce Protect SRL, cu domiciliul ﬁscal declarat în localitatea Ploiești, str. Faget, nr. 3, bl. 12I, județul Prahova, cod unic de
înregistrare ﬁscală 29827058: Nr. crt. Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *: 1.
Autoturism Ford Focus Break, nr. înmatriculare PH-02-RFP, nr. de identiﬁcare WF0SXXGCDS9J42257, an fabricație 2009, 1560 cmc,
motorină, culoare gri, 10.175 lei, 20,00%; 2. Autoturism Ford C Max, nr. înmatriculare PH-03-RFP, nr. de identiﬁcare
WF0EXXGCDE8S81359, an fabricație 2008, 1560 cmc, motorină, culoare albastru, 7.009 lei, 20,00%; 3. Autoturism Skoda Octavia, nr.
înmatriculare PH-15-DTE, nr. de identiﬁcare TMBCX21Z48C007951, an fabricație 2008, 1390 cmc, benzină, culoare gri, 11.305 lei,
20,00%. 3. În ziua de 27, luna Octombrie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se vor
vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Defend Atlas Comp SRL, cu domiciliul ﬁscal declarat în
localitatea Ploiești, str. Șoseaua Vestului, nr. 1A, județul Prahova, cod unic de înregistrare ﬁscală 25581111: Nr. crt. 1. Denumire bunului
mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism BMW, varianta
525, nr. identiﬁcare WBANC51030CR28986, capacitate cilindrică 2497cm, sursa energie - motorină, an fabricație 2005, culoare gri. Prețul
de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 20.945 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *: 20,00%. 4. În ziua de 01 Noiembrie
2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Willis Finance S.R.L., cu domiciliul ﬁscal declarat în localitatea Ploiești, str. Torcatori, nr. 2B, județul Prahova,
cod unic de înregistrare ﬁscală 13434575: Nr. crt. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile
care grevează bunurile, dacă este cazul), Nr. buc. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/
scutit *: 20%. Echipamente Studio TV Postproducție: 1. Stație graﬁcă Dauris Graﬁcs II Dayang, 1 buc., 9.782 lei, 20%; 2. Stație graﬁcă
Ichanel 2 Dayang, 1 buc., 3.980 lei, 20%; 3. Monitor 14” Benq GW 2250 HM, 2 buc., 982 lei, 20%; 4. Recorder HD, 2 buc., 3.012 lei, 20%;
5. Mixer pentru voce - știri, 1 buc., 548 lei, 20%; 6. Microfon producție, 1 buc., 417 lei, 20%. Echipamente TV Producție 1: 7. Lumină platou
DSR 255, 5 buc., 2.871 lei, 20%; 8. Lumină platou DSR 455, 6 buc., 3.776 lei, 20%; 9. Lumină platou - spot, 3 buc., 1.460 lei, 20%; 10.
Monitor platou, 2 buc., 1.119 lei, 20%; 11. Monitor regie, 2 buc., 1.291 lei, 20%; 12. Microfon lavaliere, 5 buc., 1.942 lei, 20%; 13.
Microfon lavalieră fără ﬁr, 4 buc., 1.893 lei, 20%; 14. Microfon de mână fără ﬁr, 2 buc., 947 lei, 20%; 15. Boxe - control studio, 2 buc., 807
lei, 20%; 16. Cameră video, 1 buc., 4.518 lei, 20%; 17. Convector, 2 buc., 1.119 lei, 20%; 18. Cameră video studio, 3 buc., 16.826 lei,
20%; 19. Trepied cameră studio, 2 buc., 1.375 lei, 20%; 20. Trepied cameră studio cu prompter, 2 buc., 1.538 lei, 20%; 21. Dolly, 2 buc.,
785 lei, 20%; 22. Cablu audio multicor, 1 buc., 399 lei, 20%; 23. Servozoom camere Studio, 3 buc., 1.646 lei, 20%; 24. Focus manual
cameră Studio, 3 buc., 1.201 lei, 20%; 25. Monitor Regie Emisie, 2 buc., 1.775 lei, 20%; 26. Monitor control Emisie, 3 buc., 2.663 lei, 20%;
27. Mixer video, 1 buc., 662 lei, 20%; 28. Mixer video digital, 1 buc., 10.112 lei, 20%; 29. Sursă alimentare mixer video, 1 buc., 491 lei,
20%; 30. Suport ﬁxare mixer video, 1 buc., 549 lei, 20%; 31. Intercom, 1 buc., 666 lei, 20%; 32. Modul comunicații intercom, 1 buc., 716
lei, 20%; 33. Convertor video, 1 buc., 566 lei, 20%; 34. Mixer audio, 2 buc., 1.065 lei, 20%; 35. Hibrid telefonic, 2 buc., 870 lei, 20%; 36.
Matrice video, 1 buc., 2.526 lei, 20%; 37. Convertor analog, 1 buc., 407 lei, 20%; 38. Distribuitor video, 1 buc., 669 lei, 20%; 39.
Generator syncro, 1 buc., 588 lei, 20%; 40. Recorder video, 1 buc., 2.591 lei, 20%; 41. Distribuitor video, 2 buc., 1.624 lei, 20%; 42.
Prompter, 1 buc., 1.404 lei, 20%; 43. Matrice video, 1 buc., 2.697 lei, 20%; 44. Compresor sunet, 1 buc., 582 lei, 20%. Echipamente TV
Producție pe teren: 45. Cameră video teren, 2 buc., 8.766 lei, 20%; 46. Trepied teren, 3 buc., 1.606 lei, 20%; 47. Placă adaptor trepied, 3
buc., 2.803 lei, 20%; 48. Lampă teren, 2 buc., 819 lei, 20%; 49. Geantă și husă ploaie camera teren, 2 buc., 798 lei, 20%; 50. Acumulator
cameră teren, 6 buc., 2.339 lei, 20%; 51. Microfon cu ﬁr - reporter, 3 buc., 1.181 lei, 20%; 52. Rack, 2 buc., 1.183 lei, 20%. Echipamente
producție radio: 53. Procesor audio, 1 buc., 3.860 lei, 20%; 54. FM Stereo Generator, 1 buc., 2.195 lei, 20%; 55. Mixer audio, 2 buc., 3.443
lei, 20%; 56. Microfon studio, 4 buc., 1.726 lei, 20%; 57. Căști audio studio, 4 buc., 1.730 lei, 20%; 58. Stativ microfon studio, 2 buc.,
1.118 lei, 20%; 59. Placă audio, 2 buc., 1.497 lei, 20%; 60. Procesor/ limitator audio, 1 buc., 774 lei, 20%; 61. Procesor voce, 4 buc., 2.219
lei, 20%; 62. Boxe control studio, 2 buc., 785 lei, 20%; 63. Calculator (știri, redacție, marketing), include monitor, 5 buc., 4.000 lei, 20%.
Total general bunuri mobile: 140.299 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile/
imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10%
din prețul de pornire a licitației (în contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneﬁciar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova
- C.U.I. 2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine,
actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244.407710, int. 162. Data aﬁșării: 12.10.2016.

adunarii generale a asociatilor
S.C. Restarom Company S.R.L.
din data de 28 octombrie 2016,
avand urmatoarea ordine de zi: a.
Stabilirea strategiei economice
viitoare in cadrul S.C. Restarom
Company S.R.L., avand in vedere
dificultatile financiare substantiale
intalnite de societate; b. Aprobarea vanzarii/valorificarii imobilelor detinute in patrimoniu de
S.C. Restarom Company S.R.L. in
vederea stingerii datoriilor; c.
Aprobarea pretului de valorificare
a imobilelor. d. Imputernicirea
unei persoane in vederea semnarii
actelor translative de proprietate
avand ca obiect bunurile imobile
ce formeaza patrimoniul S.C.
Restarom Company S.R.L.; 4.
Desemnarea membrilor consiliului director; 5. Diverse. Lista
persoanelor propuse pentru a face
parte din consiliul director se afla
la sediul asociatiei si poate fi
consultata de orice persoana interesata in fiecare zi de marti si joi,
intre orele 10,00- 14,00. Ordinea
de zi poate fi completata potrivit
solicitarilor membrilor asociatiei.
In cazul in care la adunarea generala a asociatilor nu se intruneste
cvorumul necesar in vederea
adoptarii unei hotarari valabile,
sedinta este reconvocata pentru
data de 25 octombrie 2016, orele
14,00, la aceeasi adresa.
l Completare la Convocarea
Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor din data de
26.10.2016:
În temeiul prevederilor art.117
indice 1 din Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Preşedintele Consiliului de Administraţie
al Societăţii ENGIE Romania
S.A. (anterior GDF SUEZ Energy
Romania), societate cu sediul
social în Bucureşti, b-dul Mărăşeşti, nr. 4-6, sector 4, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerţului
cu nr. J40/5447/2000, Cod Unic de
Înregistrare 13093222 („Societatea”), completează ordinea de zi
a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor convocată în data de
26.10.2016, ora 15.00, şi publicată
în M.Of 3457/23.09.2016 cu noi
puncte respectiv: La solicitarea
acționarului Fondul Proprietatea:
1. Aprobarea distribuției de dividende pentru anul financiar 2015
într-o cotă de 100% din profitul
net distribuibil realizat de societate în anul 2015. La solicitarea
acționarului Romania Gas
Holding: 2. Aprobarea reportării
într-o cotă de 100%, a profitului
net distribuibil realizat de societate în anul 2015 în contul de
rezultat. Ca urmare a acestor
completări, Ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a

Acţionarilor convocată în data de
26.10.2016, ora 15.00 este următoarea: 1. Aprobarea modificării
componenței Consiliului de administrație al Societății, la solicitarea
acţionarului Statul Român, prin
Ministerul Energiei. Informațiile
cu privire la numele, localitatea de
domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru
funcția de administrator sunt
puse la dispoziţia acţionarilor. 2.
Aprobarea distribuției de dividende pentru anul financiar 2015
într-o cotă de 100% din profitul
net distribuibil realizat de societate în anul 2015. 3. Aprobarea
reportării în contul de rezultat
într-o cotă de 100%, a profitului
net distribuibil realizat de societate în anul 2015. 4. Mandatarea
Preşedintelui Consiliului de
Administrație de a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor şi de a efectua,
personal sau prin împuterniciți,
formalitățile de înregistrare la
Registrul Comerțului sau alte
instituții sau autorități interesate.
Documentele şi materialele
aferente subiectelor incluse pe
ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor pot fi
consultate de acţionarii interesaţi,
la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 9:00–15:00. La
AGOA sunt îndreptăţiți să participe şi îşi pot exercita dreptul de
vot numai acţionarii înregistrați în
Registrul Acționarilor Societății la
data AGOA, fie personal (prin
reprezentanții legali), fie prin
reprezentant, pe bază de procură
specială. Accesul acţionarilor
îndreptățiţi să participe la AGOA
va fi permis în cazul persoanelor
fizice care reprezintă acționari
persoane juridice pe baza de
procură specială depusă în
conformitate cu prevederile legale
aplicabile. Procurile speciale însoţite de actele de identificare ale
acționarilor pot fi transmise şi prin
e-mail cu semnătura electronică
extinsă încorporată, conform
Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa:
„traian.capota@ro.engie.com’’
menţionând, la subiect, „Pentru
AGOA din data de 26.10.2016”,
cu condiţia ca exemplarul original
să fie depus/ expediat astfel încât
să fie înregistrate la Societate cu
cel puţin 48 de ore înainte de data
AGOA. Unul sau mai mulţi acționari reprezentând individual sau
împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul,
în condițiile legii, să introducă noi
puncte pe ordinea de zi cu
condiția ca fiecare punct să fie
însoțit de o motivare explicită şi de
un proiect de hotărâre propus spre
aprobare AGOA, precum şi să
facă propuneri de hotărâri pentru

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Ploiești. Serviciul Executare Silită Contribuabili Mijlocii . Nr.
25558/06.10.2016. Anunț colectiv privind vânzarea bunurilor mobile și a bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. În temeiul
prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
D.G.R.F.P. Ploiești - Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, vă face cunoscut că în localitatea Ploiești, str. Gheorghe Grigore
Cantacuzino, nr. 348, se vor vinde la licitație, bunuri mobile și bunuri imobile după cum urmează: I).Bunuri imobile. În ziua de 25, luna
octombrie, ora 12.00, anul 2016, bunuri imobile, proprietate a debitorului Mecca Plast SRL, cu sediul în Ploiești, str. Apelor, nr. 2, CUI
3347315: 1. Imobil, situat în localitatea Filipeștii de Pădure, sat Filipeștii de Pădure, tarlaua 12, parcela 314, Județ Prahova, constituit din:
- Clădire în suprafață construită de 2.294 mp, Su 2.133 mp, cu destinația seră legumicolă și construită din schelet stâlpi și șarpantă din
profile metalice, având preț de pornire la licitație 98.392 lei (exclusiv TVA *); - Teren intravilan, curți construcții, în suprafață de 3.150 mp,
situat localitatea Filipeștii de Pădure, sat Filipeștii de Pădure, tarlaua 12, parcela 314, Județ Prahova, având preț de pornire la licitație
53.286 lei (exclusiv TVA *); 2. Imobil situat în localitatea Filipeștii de Pădure, sat Filipeștii de Pădure, str. Principală, nr. 941, constituit din:
- Clădire în suprafață construită de 463 mp, Su 401,21 mp, compusă din construcție C1 crescătorie porci și construită din beton, preț de
pornire la licitație 144.553 lei (exclusiv TVA *); - Teren intravilan, curți construcții, în suprafață de 2.351 mp, având preț de pornire la
licitație 39.770 lei (exclusiv TVA *). II). Bunuri mobile. În ziua de 26, luna octombrie, anul 2016, ora 12.00, bunuri mobile, proprietate a
debitorului Lemar Impex SRL, cu sediul în localitatea Urziceni, str. Eroilor, nr. 8, bl. B4, sc. B, et. 4, ap. 14, Jud. Ialomița, CUI 4956391: Nr.
crt., Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/
scutit *); 1. Aparat video joc cu carcasă metalică, factura nr. VFQ - 3653565/21.02.2006, 16.490 lei, 20%; 2. Aparat video joc cu carcasă
lemn, factura nr. VGI - 4874059/30.10.2006, 8.250 lei, 20%; 3. Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. YET - 7702330/29.03.2007,
5.775 lei, 20%; 4. Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. YET - 7703248/06.11.2008, 4.125 lei, 20%; 5. Aparat video joc cu carcasă
metalică, factura nr. VFGI - 4874069/27.03.2009, 9.894 lei, 20%; 6. Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. VGI 4874073/20.11.2009, .950 lei, 20%; 7. Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. BVGF- 9176651/30.09.2010, 8.250 lei, 20%; 8.
Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. FOR - 67/25.05.2012, 8.250 lei, 20%; 9. Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. FOR 66/22.05.2012, 8.250 lei, 20%; 10. Aparat video joc cu carcasă metalică, factura nr. FOR - 07/15.01.2012, 3.298 lei, 20%; 11. Aparat
video joc cu carcasă metalică, factura nr. FOR - 06/10.01.2012, 3.298 lei, 20%; Total: 80.830 lei. III). În ziua de 28, luna octombrie, anul
2016, ora 10.00, bunuri mobile, proprietate a debitorului/ terței persoane SC Potamex Prod SRL, cu sediul în localitatea Tg - Jiu, Str.
Meteor, Nr. 99, Județul Gorj: Nr. crt., Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației exclusiv
TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ Scutit *); 1. Pompă centrifugă amoniac poziție montaj 1 17 J kab, 75.233 lei, 20 %; Total: 75.233 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, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d).
pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de
identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). dovada emisă de organele fiscale centrale, că
nu au obligații fiscale restante. Cumpărătorului ii revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu,
obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: _ .
Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este
obligatorie. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0244.700.930, int. 114. Data
afișării: 11.10.2016.

punctele incluse sau propuse spre
a fi incluse pe ordinea de zi, prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire/ curierat înregistrate la Societate în termenele
prevăzute de lege. Termenullimită până la care acţionarii își
pot exercita drepturile menționate mai sus este de maxim 15
zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al
României. Orice acţionar interesat are dreptul să adreseze
întrebări referitoare la punctele
de pe ordinea de zi și activitatea
Societății. Societatea va putea
formula un răspuns general
pentru întrebările cu același
conținut. Răspunsul la întrebările
acționarilor va fi dat în cadrul

ședinței. Președinte al Consiliului
de Administraţie Eric Joseph
Stab

l DL Stancu Dumitru este rugat
să se prezinte la Judecătoria
Craiova în data de 17.octombrie.2016 în calitate de pârât în
dosarul 18799/2015

l Numiţii Apostol Elena și
Apostol Ion, domiciliaţi în Bacău,
Str. Letea nr. 11, Sc. C, ap. 19, jud.
Bacău sunteţi chemaţi la judecătoria Slatina, în dosarul civil
4778/311/2013 pentru data de 4
noiembrie 2016, în calitate de
paraţi , în contradictoiu cu reclamanţii Creţu Vasile și Creţu
Emilia, ce are ca obiect partaj
succesoral.

l Se citează pârâta Sârbu Ecaterina Cristiana domiciliată în
Arad, , str. Barbu Lăutaru nr.3 ,
la Judecatoria Arad, în data de
18.10.2016 , ora 9.00, în dosar
nr.7282/55/2016, având ca obiect
divorţ, în proces cu reclamantul
Bogdan Robert - Alexandru..

l Se citează Hanţ Laura Mirela
și Hanţ Paul Sorin, cu domiciliul
necunoscut, în calitate de nepoţii
de fiică predecedată ai defunctei
Munteanu Vasilica, decedată la
data de 22.08.2015, in mun.Arad,
jud. Arad, fosta cu ultimul domiciliu in mun.Arad, Str.Stupilor

CITAȚII

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Dosar executare nr.
26297291. Nr. 19939/05.10.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 25.10.2016,
orele 11.30, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa I - a a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate, aparținând debitorului Prestagri Culea S.R.L., cu sediul în Jud.
Călărași, localitatea Ciocănești, cod fiscal 26297291, în dosar de executare nr. 26297291, prețul de
pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: Tractor McCormick, tip G Max 165-4, cu chit
frână pneumatică serie SWDCU 28020, an fabricație 2010, 5.800 ore de funcționare, valoare 139.341
lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale
altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați
în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație,
ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local
și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale
de sănătate și bugetul de stat); dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției, sub
forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației;
împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice
române - copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice
străine - actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele fizice române - copie după
actul de identitate; pentru persoane fizice străine - copie după pașaport. Pe baza documentelor
solicitate, ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în
conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va fi afișată în data de 11.10.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312.939/ int. 159.

nr.4, bl.A54, sc.C, ap.2, jud. Arad,
pentru a se prezenta la sediul
Biroului Individual Notarial
Borza Rodica din mun.Arad,
Bd.Vasile Milea nr. 19, ap.4, jud.
Arad, în data de 11.11.2016, ora
12.00, în vederea dezbaterii dosarului succesoral privind pe
defuncta mai sus menţionată.
l Numitul Pop Gheorghe, cu
ultimul domicliu cunoscut în
Brașov, judeţul Brașov, str.Spartacus, nr.52, este chemat la Tribunalul Brasov, Secţia I Civilă, cu
sediul în bld.15 Noiembrie, nr.45,
Brașov, jud.Brașov, sala T2,
Completul CivA5, în data de
25.10.2016, ora 9.00, în calitate de
intimat pârât, în dosarul civil nr.
15938/197/2011, ce are ca obiect
constatare nulitate act juridic,
stadiul procesual: apel, alături de
intimatul reclamant Cunea
Horia-Adrian, în litigiu cu
apelanţii pârâţi Iordache Maria și
Iordache Anton, ambii domiciliaţi
Brașov, judeţul Brașov, str.Spartacus, nr.52.

strada Depozitelor, nr.9, jud. Olt
în calitate de intimată în dosarul
civil nr. 2365/90/2016 cu termen
de judecată la data de 14.10.2016
aflate pe rol la Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
l Unitatea administrativ-teritorială Nadeș, din județul Mureș,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.2 și 3,
începând cu data de 18.10.2016,
pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei Comunei Nadeș,
conform art.14, alin.(1) și (2) din
Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată,
cu modificările și completările
ulterioare. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei
și pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l România Judeţul Hunedoara
Primăria Comunei Brănișca
Te l . 0 2 5 4 / 2 8 2 0 6 0 , t e l . / f a x
0254/282068, e-mail : secretariat@primariabranisca.ro
Nr.3828/10.10.2016 anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului Unitatea administrativ-teritorială Comuna Brănișca , din
județul Hunedoara anunță publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.2 începând cu data
de 17.10.2016 pe o perioadă de
60 de zile, la sediul Primăriei
Comunei Brănișca str.Principală
nr.67 , conform art. 14 alin. (1) și
(2) din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară. Primar,
Ștef Adel

PIERDERI
l Nica Alexandru- pierdut card
tahograf și atestat profesional
pentru transport marfă. Declar
nul.
l Pierdut Proces-verbal predare
primire receptie din 21.06.1972 pt
apart 44, str.Aleea Calatis nr.4,
bl.A16, sc.C, etj. 4, sector. 6,
Bucuresti, pe numele Gruia
Maria. Il declar nul.
l Metal Autocentre SRL Bistrita
anunta pierderea certificatului
c on s t at at or p e n t r u s e d i u l
secundar din Satu Mare, Strada
Avram Iancu, nr. 26, jud. Satu
Mare, eliberat in baza declaratiei
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înregistrată sub nr. 12327 din
15.06.2015.
l Euroland International S.R.L.,
cu sediul in Bucuresti, Str.Dr.
Constantin Caracas nr.53, Bl.Corp
A , E t . P, A p . 1 , S e c t o r. 1 ,
J40/2011/2006, C.U.I.:18363092,
declara pierdute si nule Certificatul
de inregistrare, Certificat Constatator punct de lucru din Bucuresti,
Str. Dr. Haralambie Botescu nr.10,
Sector.5 si Certificat Constatator
sediu social din Bucuresti, str. Dr.
Constantin Caracas nr.53, Bl.Corp
A, Et.P, Ap.1;
l Pierdut carnet student pe
numele Frîncu DragoșConstantin eliberat de U.B.
Facultatea de Geografie. Îl declar
nul.
l Declar pierdut carnet student
eliberat de U.B. Facultatea de
Geografie pe numele Luță
Mariana, permis de conducere
eliberat pe numele Frîncu
Mariana. Le declar nule.
l Urlea Constanta Persoană
Fizică Autorizată, număr de
ordine în Registru Comerțului:
F40/53/2009 data 09.01.2009, cod
unic de înregistrare 24929529 din
data de 09.01.2009, pierdut certificat de înregistrare B 1670823
din 09.01.2009 sediu profesional:
București, sect. 5, str. P. Ispirescu
nr.37, bloc M138, sc.1, et. P, ap.2,
cod poștal 51025, municipiul
București. Îl declar nul.
l S.C. GUNWALD Trading
S.R.L. cu sediul în București, șos.
Pantelimon 235, bl. 67, ap. 126, S
2, J40/3794/1994, C.U.I. 5298138,
declară pierdut (nul) certificat de
înregistrare B 1122462 emis
28.01.2008, eliberat 05.02.2008 de
O.N.R.C. București.
l Pierdut carnet de ambarcațiune nr. 027134 eliberat la data
de 03.03.2015 de A.N.R.
Constanța, Port Zonal Tulcea pe
numele: Dincă Dănuț. Se
declară nul.

DECESE
l Fiul Domnului Academician
Răzvan Theodorescu va fi depus
la Biserica Sf. Ilie Rahova, marți,
11.10.2016, unde va avea loc și
slujba de înmormântare, în ziua
de joi, 13.10.2016, orele 12.00.
Înhumarea va avea loc la Cimitirul Bellu, orele 14.00.
l Roxana mama, Razvan tata si
Ilinca sora, anunta disparitia
tragica a fiului si fratelui lor
Avocat ION VLADIMIR THEODORESCU

l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială și Protecţia
Copilului Vâlcea
Familia îndurerată anunţă ridicarea la
cheamă în judecată
pe numitele:
Domnul a celui care a fost soţ
Alexandru Cornelia
devotat, tată şi bunic iubitor precum
cu domiciliul în
comuna Păușești,
şi Ministrul Industrializării Lemnului şi
sat Valea Cheii jud.
Materialelor de Construcţii din
Vâlcea în calitate de
intimată în dosarul
România,
c i v i l
n r.
1980/90/2016 cu
termen de judecată
Slujba de înmormântare are loc joi, 13 octombrie 2016,
la data de
14.10.2016 aflat pe
ora 12.00, la Biserica din localitatea Verneşti, jud. Argeş.
rol la Tribunalul
Vâlcea; Speriuși
Nu te vom uita niciodată!
Alina cu domiciliul
în oraș Piatra Olt,

GHEORGHE CONSTANTINESCU

