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OFERTE SERVICIU
l Confecționere liniară şi Triplock 
p e n t r u  c o n f e c ț i i  d a m ă . 
0766.070.010 .

l SC Shandong Ningjian anga-
jează: contabil, inginer construcţii 
civile industriale şi agricole. 
Cunoaşterea limbii chineze consti-
tuie avantaj. Contact: 0251.448.408.

l Stivuitorist şi manipulant marfă 
la depozit marmură în Bucureşti, 
Aleea Teişani Nr.137A, Sector 1 
(reper Pod Otopeni/Centură). 
Oferim cazare pt.provincie,salariu 
atractiv,carte muncă.Program 
Luni-Vineri 9-18, Sâmbătă 10-15 
(2Sâmbete/lună) 
Telefon:0723922822

l Anunţ. Primăria Comunei Crîn-
geni, judeţul Teleorman, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a unui post vacant corespun-
zător funcţiei publice contractuale 
de execuţie de muncitor calificat- 
electrician I, din cadrul Serviciului 
Administrativ, Pază, Cămin 
Cultural, PSI din aparatul de speci-
alitate al primarului comunei 
Crîngeni, judeţul Teleorman. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei comunei Crîngeni, str.
Principală, nr.40 în data de 
10.05.2016 ora 10.00 (proba scrisă) 
şi 13.05.2016 ora 10.00 (interviul). 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul primăriei compartimentul 
secretariat-resurse umane, telefon 
0247/435.177.

l Spitalul Clinic Colentina organi-
zează în data de 29.04.2016 la 
sediul administraţiei spitalului 
concurs pentru ocuparea a 1 post 
de şef serviciu financiar contabil, 1 
post informatician, 2 posturi kine-
toterapeut, 1 post economist, 1 post 
medic specialist chirurgie generală 

şi 1 post medic specialist neurochi-
rurgie. Metodologia de organizare 
şi desfăşurare a concursului va fi 
afişată la avizierul spitalului. Infor-
maţii suplimentare la telefon: 
021.319.17.80.

l Erată Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bacău. Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Bacău corec-
tează anunțul publicat în ediţia 
Jurnalului Naţional din data de 6 
aprilie 2016, după cum urmează: în 
loc de ,,Serviciul Calitatea Facto-
rilor de Mediu” se va citi ,,Serviciul 
Monitorizare şi Laboratoare”.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară al Municipiului Bucu-
reşti organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi vacante de 
execuție. Concursul se va desfăşura 
în perioada 10-12 mai 2016, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară al Munici-
piului Bucureşti -Bd.Expoziției, 
nr.1A, Sector 1, Bucureşti, ora 
10.00. Data limită de depunere a 
dosarelor este 28.04.2016, inclusiv, 
ora 16.00, la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
al Municipiului Bucureşti. Pentru 
relații suplimentare consultați site-
ul: www.ocpib.ro.

l Direcţia Asistenţă Socială, din 
subordinea Consiliului Local 
Buftea, organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii de execuţie, 
vacante: Un post de mediator 
sanitar- Condiţii de participare la 
concursul pentru cuparea postului 
de mediator sanitar: -studii minim 
10 clase absolvite cu diplomă; 
-absolvirea cursului de formare 
mediator sanitar cu diplomă, 
conform Ordinului nr. 619/2002; 
-vechime în specialitate minim 6 
luni;
Dosarele de înscriere se pot depune 
la sediul Direcţiei Asistenţă Socială 
din cadrul Consiliului Local  

Buftea, până la data de 27.04.2016, 
inclusiv,  Piaţa Mihai Eminescu, nr. 
1, Oraş Buftea. Proba scrisă va 
avea loc în data de 16.05.2016 ora 
10,00, iar interviul va avea loc în 
data de 18.05.2016 ora 10,00  la 
sediul Direcţiei Asistenţă Socială, 
Piaţa Mihai Eminescu, nr. 1, Oraş 
Buftea. Relaţii suplimentare şi 
bibliografia se pot obţine de la 
sediul Direcţiei Asistenţă Socială, 
telefon nr. 031/824.12.31, int.110 
sau pe site-ul Primăriei oraşului 
Buftea, persoană de contact Balea 
Oana- Cristina.

l Ministerul Afacerilor Interne 
organizează concurs pentru 
ocuparea a 2 posturi vacante din 
cadrul Direcției Generale Manage-
ment Resurse Umane, Serviciul 
Gestiune şi Planificare, astfel: -1 
post de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent; -1 post de 
consilier, clasa I, grad profesional 
principal. Concursul se organizează 
la sediul Ministerului Afacerilor 
Interne din Bucureşti, în data de 
17.05.2016 ora 10,00 proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României Partea a 
III-a, la sediul Ministerului Aface-
rilor Interne, telefon 021/264.85.03. 
Dosarul trebuie să conţină docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008. Candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute la art.54 din 
Legea nr. 188/1999, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, precum şi condițiile şi cerin-
țele specifice. Condițiile generale şi 
specifice, precum şi bibliografia 
stabilită se afişează la sediul Minis-
terului Afacerilor Interne şi pe 
site-ul instituţiei.

l Oficiul de Cadastru si Publicitate 
Imobiliară Mehedinţi scoate la 
concurs, în data de 09.05.2016, un 

post vacant contractual de consilier 
debutant în cadrul compartimen-
tului resurse umane şi interogare 
baze de date. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011 cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Detalii privind condiţiile specifice şi 
bibliografia de concurs sunt dispo-
nibile accesând pagina oficială 
(www.ocpimh.ro). Relații suplimen-
tare se obțin la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Mehedinţi din Drobeta Turnu 
Severin str. Serpentina Roşiori 
nr.1A Compartimentul Resurse 
Umane şi Relaţii cu Publicul, 
telefon 0252/316874.

l Administratia Serviciilor Sociale 
Comunitare Ploiesti, in conformi-
tate cu prevederile HG nr. 286/2011 
cu modificarile si completarile 
ulterioare, organizeaza concurs 
pentru ocuparea urmatoarelor 
posturi vacante: - asistent medical 
MG grad principal –   2 posturi; 
ASISTENT MEDICAL MG  - 2 
posturi; -  asistent medical MG 
grad debutant – 2 posturi. Conditii 
de participare: - absolvent scoala 
postliceala sanitara sau echivalare 
conform HG nr. 797/1997; - promo-
vare examen grad principal, dupa 
caz. - vechime minim 6 luni in 
specialitatea studiilor pentru asis-
tent medical generalist, dupa 
caz. Concursul se va desfasura la 
sediul din strada Postei, nr.6, dupa 
cum urmeaza : - proba scrisa va 
avea loc in data de 10.05.2016 ; - 
interviul va avea loc in data de 
12.05.2016. Dosarele de inscriere se 
depun la registratura institutiei din 
str. Postei, nr. 6, in termen de 10  
zile lucratoare de la data publicarii 
anuntului in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea a  III-a. Dosarul 
de inscriere la concurs trebuie sa 
contina, in mod obligatoriu, docu-
mentele prevazute la art. 6 din 
H.G. nr. 286/2011, actualizata. 
Conditiile de participare sunt 
afisate la sediul institutiei din str. 
Postei, nr. 6 si pe site-ul institutiei 
www.asscploiesti.ro. Relatii supli-
mentare se pot obtine la comparti-
ment Resurse Umane -  tel . 
0244/511137 tasta 6.

l Primăria Comunei Voineşti, cu 
sediul în localitatea Voineşti, strada 
Principală, nr.FN, județul Iaşi, 
organizează concurs, în temeiul 
HG 286/2011 pentru ocuparea 
funcțiilor contractuale vacante de: 
-Referent debutant, studii M, 
compartimentul Agricol şi Fond 
Funciar, nu necesită vechime; 
-Șofer, studii G, permis de condu-
cere categoria B, experiență minim 
3 ani; -Mediator sanitar în sat 
Slobozia, comuna Voineşti, studii 
G, nu necesită vechime; -Referent 
debutant, compartiment Consiliere 
probleme romi, studii M, cunoştințe 
operare PC, nu necesită vechime. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 09.05.2016, 
ora 10.00; -Proba interviu, la o dată 
comunicată ulterior. Pentru partici-
parea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiții: a)are cetățenie română; b)
cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; c)are vârsta de minim 18 ani 
împliniți; d)are capacitate deplină 
de exercițiu; e)are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza fişei medicale; f)îndeplineşte 
condițiile de studii şi vechime 
conform cerințelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condamnat 
pentru săvârşirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra statului 
sau 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 săvârşite cu 
intenție, care l-ar face incompatibil 
cu exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabili-
tarea. Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Voineşti. Relații 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Voineşti, persoană de 
contact Timofte Liviu, telefon: 
0232.294.755, fax: 0232.294.755, 
email: primariavoinesti@yahoo.
com.

l Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor cu 
sediul în Satu Mare str. Lăcrămi-
oarei nr. 37 CF.4481136. Organi-
z e a z ă  c o n c u r s ,  c o n f o r m 
HG.286/2011 în vederea ocupării 
următoarelor funcţii contractuale 
de execuţie, încadrate pe perioadă 
determinată (posturi încadrate pe 
perioadă determinată până la 
31.12.2016), finanţate din fonduri 
extrabugetare în conformitate cu 
prevederile OG. 42/2004, Ordinului 
nr. 64/2007, respectiv a Ordinului 
nr.113/2008, - 1 post medic vete-
rinar (S) gradul III, conform OG 
42/2004; - 1 post medic veterinar 
(S) gradul debutant, conform Ordi-
nului ANSVSA nr. 64/2007; - 1 post 
subinginer industrie alimentară 
gradul II - controlul şi expertiza 
produselor alimentare/tehnologia 
produselor alimentare (SSD) 
gradul  II  conform Ordinul 
ANSVSA nr. 113/2008. Condiţii de 
participare la concurs: Pentru 
posturile de; - medic veterinar, 
gradul III; - Studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diploma 
sau echivalent în specialitatea 
medicină veterinară şi minim 1 an 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului; - medic 
veterinar, gradul debutant; - Studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diploma sau echivalent în 
specialitatea medicină veterinară. - 
Subinginer industrie alimentară, 
specialitatea tehnologia produselor 
alimentare, gradul II - Studii de 
scurtă durată absolvite cu diplomă 
sau echivalent în specialitatea 
tehnologia produselor alimentare/
controlul şi expertiza produselor 
alimentare şi minim 4 ani vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului; Concursul va 
avea loc în data de: 09.05.2016 
ora 1000  proba scrisă şi în maxim 4 
zile lucrătoare de la susţinerea 
probei scrise şi/sau probei practice 
va avea loc proba de interviu, la 
sediul DSVSA Satu-Mare. Dosarele 
de înscriere la concurs se vor 
depune  în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afişării anunţului, 
la compartimentul Juridic şi 
Resurse Umane  tel. 0261715956, 
interior 127, care asigură secretari-
atul comisiei de concurs; Condiţiile 
generale şi specifice de participare 
la concurs, calendarul de desfăşu-
rării concursului, bibliografia, 
actele necesare în vederea înscrierii 
la concurs, data limită până la care 
se poate depune dosarul de partici-
pare la concurs, sunt afişate la 
sediul instituţiei, pe pagina de 
internet a instituţiei şi pe portalul  
posturi.gov.ro, prin intermediul 
adresei de e-mail: posturi@gov.ro. 
Tematica pentru concurs se va 
pune la dispoziţie solicitanţilor de 
către unitate. Director Executiv. Dr. 
Nicolae Dumuța. 

CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l Cumpăr licenţă (emblema) taxi 
în toate reşedinţele de judeţ. 
Telefon disponibil între orele 8.00-
16.00:  0773.340.781.

VÂNZĂRI AUTO  
l BMW 325 seria 3, decapotabil, 
3000 cmc, 23.000 Km, ţinut în 
garaj, 2008, 25.000E. 0744.643.734. 

CITAȚII  
l Pârâtul Giacalone Vito este citat 
pentru data de 19 mai 2016, ora 
8.30 la Judecătoria Iaşi, str. Anas-
tasie Panu nr. 25, secția civilă, 
camera sala IV, complet C02m, în 
dosarul nr. 35408/245/2015, având 
ca obiect “divorț fără minori” în 
proces cu reclamanta Ciofu Clau-
dia-Iuliana.

l Ungureanu Dan Mihai, în calit. 
moştenitor al defunct. Ungureanu 
dan, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Cluj Napoca, Aleea Herculane, 
nr.6 ap.97, jud.Cluj, este citat la 
Tribunalul Cluj, camera Sala 5, în 
ziua de 16.05.2016, Complet 3LM, 
ora 11.30, în calitate de Pârât în 
dosarul civil nr.17950/117/2012, în 
proces cu Clujana SA în calitate de 
Reclamant, acţiune în răspundere 
patrimonială.

l Bonda Vasile (Vazul) sen., Bonda 
Vasile (Vazul) jr., Bonda Simion, 
Bonda Viktor, Farcas Peter a lui 
Ianos, Bonda Ioan, Bonda Petru 
sunt citaţi pe data de 16.05.2016 la 
Judecător ia  Turda  în  dos .
nr.1401/328/2014 în calitate de 
pârâţi.

l Domnul Chiriac Adrian, identi-
ficat cu CNP 1680804221140, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in Iasi, 
Bld.  Nicolae Iorga,   NR.2,  
BL.C.F.R.,  AP.1, judetul Iasi, este 
chemat la Judecatoria Iasi, cu 
sediul Iasi, str. A. Panu nr. 25, jud. 
Iasi, Completul C03, camera Sala 
3, în ziua de  09.05.2016, ora 08:30, 
in calitate de Pârât, în proces cu 
EON Energie Romania SA în cali-
tate de Reclamant, cerere de 
v a l o a r e  r e d u s ă ,  d o s a r  n r. 
31725/245/2015.

l Intreprinderea Individuală 
Teaca Alexandru Gabriel cu sediul 
în sat Dancu, comuna Holboca, 
bloc G3, scara A, et.2, ap.10, jud.
Iaşi este citată în calitate de pârâtă 
în dosar nr.7150/245/2015 la Jude-
cătoria Iaşi din Iaşi, Str.Anastasie 
Panu, nr.25, jud.Iaşi, pentru 
termenul din 12.05.2016, ora 08.30, 
la complet C09, în proces cu recla-
manta SC Icit Fibresin SA având 
ca obiect cerere de valoare redusă.

l Domnul Moraru Octavian, iden-
tificat cu CNP 1710113226330, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in Iasi, 
Str. Gradinari, Nr.22, Bl.F6, SC.C, 
Et.3, AP.8, judetul Iasi, este chemat 
la Judecatoria Iasi, cu sediul Iasi, 
str. A. Panu nr. 25, jud. Iasi, 
Completul C23, camera Sala 6, în 
ziua de  09.05.2016, ora 12:00, in 
calitate de Pârât, în proces cu EON 
Energie Romania SA în calitate de 
Reclamant, cerere de valoare 
redusă, dosar nr. 31729/245/2015.

S.C. Rarstef S.R.L, avand CUI 
27349330,  cu ultimul sediu 
cunoscut in Iasi, Bd. Chimiei nr. 35, 
judetul Iasi, este chemata la Jude-
catoria IASI, cu sediul IASI, str. A. 
Panu nr. 25, jud. Iasi, Completul 
C03, camera Sala 3, în ziua de  
09.05.2016, ora 08:30, in calitate de 
Pârât, în proces cu E.ON Energie 
Romania SA în calitate de Recla-
mant, cerere de valoare redusă, 
dosar nr. 24904/245/2015.

l Doamna Iuliana Weswaldi, iden-
tificata cu CNP 2820518226837, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in Iasi, 
str. Gospodarilor, nr.5 , judetul Iasi, 
este chemata la Judecatoria Iasi, cu 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administre Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Licitatia II. Nr. 
29573/16.03.2016. Dosar executare nr. 40014/19.07.2010. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 
imobile. Anul 2016, luna aprilie, ziua 28. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că 
în ziua de 28, luna aprilie, orele 10, anul 2016, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, 
se vor vinde prin licitație publică, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Chivu Ciprian 
Vasile, cu domiciliul fiscal în localitatea Cornești, sat Frasinul, cod de identificare fiscală, astfel: Clădire 
în suprafață de 92 mp, compusă din parter + etaj, cu șase camere, construită din BCA, acoperită cu 
tablă, deținută în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 491/492/18.02.2003; preț evaluare 
134.896 lei, preț pornire licitație diminuat cu 25%, reprezentând 101.172 lei; Anexă în suprafață de 
123 mp, compusă din 2 camere, construită din cărămidă, acoperită cu tablă, preț evaluare 86.417 lei , 
preț pornire licitație diminuat cu 25%, reprezentând 64.813 lei; Anexă în suprafață de 21 mp, 
compusă dintr-o cameră construită din cărămidă, acoperită cu tablă, preț evaluare 17.823 lei, preț 
pornire licitație diminuat cu 25%, reprezentând 13.368 lei; Anexă în suprafață de 60 mp, compusă din 
3 camere, construită din cărămidă, acoperită cu tablă; preț evaluare 50.947 lei; preț pornire licitație 
diminuat cu 25%, reprezentând 38.210 lei; Anexă în suprafață de 55 mp, compusă dintr-o cameră 
construită din cărămidă, acoperită cu tablă; preț evaluare 38.641 lei, preț pornire licitație diminuat cu 
25%, reprezentând 30.860lei; Teren intravilan 819 m.p., număr cadastral 750, evaluat la suma de 
7.087 lei; preț pornire licitație 5.315 lei; Teren intravilan 925 m.p., nr. cadastral 749, preț 28.080 lei, 
preț evaluare și 21.060 lei preț pornire licitație. Creditori: A.N.A.F. – D.G.RF.P. Ploiești, A.J.F.P. 
Dâmbovița. Sarcini: Ipoteca legală 11646/09.07.2010. 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 ori o scrisoare de garanție 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după 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 după 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. Ofertele de cumpărare pot fi depuse direct sau 
transmise prin poștă. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. 
Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care să iși justifice calitatea prin 
procură specială autentică. Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoană interpusă. 
Termenul limită pentru depunerea ofertei este ziua precedentă datei stabilită pentru desfășurarea 
licitației, respectiv data de 27.04.2016. 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 din Legea 207/2015, privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit.d) 
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 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 0245/616779; persoană de contact: Necula Mariana. Data afișării: 14.04.2016.
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sediul Iasi, str. A. Panu nr. 25, jud. 
IASI, Completul C03, camera Sala 
3, în ziua de  09.05.2016, ora 08:30, 
in calitate de Pârât, în proces cu 
E.ON Energie Romania SA în cali-
tate de Reclamant, cerere de 
v a l o a r e  r e d u s ă ,  d o s a r  n r. 
31419/245/2015.

l Direcţia Generală de Asistență 
Socială și Protecţia Copilului 
Vâlcea cheamă în judecată pe 
numiţii: Stirca Vasile domiciliat în 
com. Copăceni, sat Copăceni. jud. 
Vâlcea, în calitate de intimat în 
dosarul civil nr.752/90/2016, cu 
termen de judecată în data de 
15.04.2016, având ca obiect insti-
tuire măsură de protecție, aflat pe 
rol la Tribunalul Vâlcea; Barbu 
Constantina, domiciliată în mun. 
Drăgășani, str. M. Kogălniceanu, 
nr.20, jud. Vâlcea, în calitate de 
intimată în dosarul civil nr. 
751/90/2016, cu termen de judecată 
în data de 15.04.2016, având ca 
obiect instituire măsură de 
protecție, aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea; - Harap Sorin, domiciliat în 
mun. Brașov, str. Saturn nr.29. sc. 
A, Ap. 2, jud. Brașov, în calitate de 
intimat în dosarul civil  nr. 
751/90/2016, cu termen de judecată 
în data de 15.04.2016, având ca 
obiect instituire măsură de 
protecţie, aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea.

DIVERE  
l Primăria Sectorului 3 Bucu-
rești,anunta publicul de iniţierea 
procesului de avizare a planului 
urbanistic de detaliu,_str. Ilioara nr. 
17A,imobil birouri s+p+2e+m, 
iniţiator Nanu L Alice.Publicul este 
invitat să transmită observaţii 
asupra documentelor în perioada 
aprilie_2016 la Direcţia Urbanism 
și  Amenajarea Teritoriului , 
Primăria Sect. 3, Calea_Dudești, 
nr.  191,  te l :  021.318.03.28. 
Răspunsul observaţiilor primite va 
fi publicat de Direcţia Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului, Primăria 
Sect.3 pe siteul www.primarie3.ro

l Anunţ public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu. SC Herodot Grup SRL, cu 
sediul în municipiul Sighetu 
Marmației, str. Pescarilor, nr. 10, 
judeţul Maramureș,  anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu, pentru proiectul “imobil de 
locuinţe colective, împrejmuire și 
branșamente la utilităţi”, propus a 
fi amplasat în municipiul Baia 
Mare, str. Mărășești, 25C, judeţul 
Maramureș. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Maramureș, din locali-
tatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, în 
zilele de luni – joi între orele 8 
-16.30 și vineri între orele 8-14 și la 
sediul beneficiarului. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Maramureș.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator judiciar în 
dosarul 1176/111/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe debi-
toarea S.C. Alex Don Com S.R.L. 
CUI 30987885 J05/2063/2012 îi 
anunţă pe toţi creditorii societăţii 
sus menţionate că s-a deschis 
procedura prevăzută de Legea nr. 
85/2014 și, în consecinţă: 1. 
termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanţei 
dumneavoastră asupra averii debi-
toarei S.C. Alex Don Com  S.R.L. 
este data de 19.05.2016; 2. termenul 
limită de verificare a creanţelor, 
întocmire, afișare și comunicare a 
tabelului preliminar al creanţelor 
va fi data de 30.05.2016; 3. 

termenul pentru soluționare even-
tualelor contestații va fi data de 
06.06.2016 și termenul pentru 
afișarea tabelului definitiv al crean-
țelor va fi data 24.06.2016; 4. prima 
ședinţă a adunării creditorilor va 
avea loc în data de 06.06.2016, ora 
14.00, la adresa Private Liquidation 
Group IPURL, Oradea, str. Avram 
Iancu nr. 2 ap.11, județul Bihor.

l Anunţ public privind decizia 
etapei de încadrare. Decorio Plus 
SRL titular proiect anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de Agenţia 
Protecţia Mediului Ilfov în cadrul 
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului pentru 
proiect Construire Birouri Admi-
nistrative, hala depozit asamblare 
garduri metal regim înălţime p+su-
panta, Împrejmuire de amplasat în 
Căciulaţi, com.Moara Vlasiei Ilfov, 
Linia Teilor tarla 130 parcela 530. 
Nu se supune evaluării impact 
asupra mediului și evaluării adec-
vate. Proiectul deciziei de încadrare 
și motivele ce o fundamentează pot 
fi consultate la sediul APM Ilfov 
din București Al Lacul Morii nr.1 
de luni-joi între 9.00-13.00 și la 
adresa www.apm-ilfov.ro în 5 zile 
de la publicarea anunţului, până la 
21.04.2016.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator Consiliul de Admi-
nistraţie al SC Poiana Brașov SA, 
cu sediul în Poiana Brașov, Str. 
Poiana Ursului nr. 5, jud. Brașov, 
înmatriculată la O.R.C. Brașov sub 
nr. J08/23/1991, CUI 1099108, 
conform Legi i  nr.  31/1990, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor la data de 
17.05. 2016, ora 15.00, la sediul 
societăţii pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor 
la sfârșitul zilei de 03.05.2016, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea situaţiilor financiare pentru 
anul 2015. 2. Descărcarea de 
gestiune a administratorilor pentru 
anul 2015. 3. Aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 
2016. 4. Stabilirea datei de înregis-
trare. Consiliul de administraţie 
propune data de 23.05.2016, ca 
dată de înregistrare. În cazul în 
care cvorumul necesar nu se va 
întruni la data menţionată, 
A.G.O.A. se va ţine la data de 
18.05.2016, ora 15.00, în același loc 
și cu aceeași ordine de zi. Docu-
mentele și materialele informative 
referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi, precum și formula-
rele de procuri speciale, pot fi obţi-
nute de la sediul societăţii, de la 
data de 18.04.2016. Procurile vor fi 
depuse în original, cu 48 ore înainte 
de adunare. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon: 
0268/262404.

l Convocare a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor Societăţii 
PLEVNEI S.A.: Consiliul de Admi-
nistratie al S.C. PLEVNEI S.A., cu 
sediul în București, str. Calea 
Plevnei nr. 145, sector 6, înregis-
t r a t ă  l a  O . R . C . B .  s u b  n r. 
J40/591/1991, având cod unic de 
înregistrare 465065, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Plevnei S.A. la 
data de 16.05.2016, ora 14,00 la 
sediul societăţii, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la sfârșitul  zi lei  de 
02.05.2016 sau reprezentanţii aces-
tora, cu următoarea ordine de zi: 1.  
Prezentarea raportului de activitate 
al administratorilor pentru anul 
2015. 2. Prezentarea raportului 
auditorilor financiari pentru anul 
2015. 3. Aprobarea situaţiilor finan-
ciare anuale aferente exerciţiului 

financiar al anului 2015, în baza 
raportului administratorilor și 
raportului auditorilor financiari și 
repartizarea profitului. 4. Prezen-
tarea și aprobarea Bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 
2016. 5. Pronunţarea asupra gesti-
unii administratorilor. 6. Prelun-
girea mandatului auditorului 
financiar S.C. FINCONT Audit 
S.R.L.. 7.   Desemnarea persoanei 
responsabile pentru semnarea 
actului constitutiv actualizat al 
societăţii și efectuarea menţiunilor 
la O.R.C.T.B. cu privire la hotă-
rârea acţionarilor și publicarea în 
Monitorul Oficial al României 
Partea a IV-a.  La adunarea gene-
rală ordinară a acţionarilor sunt 
îndreptătiti să participe și să voteze 
toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 
02.05.2016 considerată ca dată de 
referinţă. Dreptul de vot se poate 
exercita direct sau prin reprezen-
tant, în condiţiile legii. Materialele 
informative vor putea fi consultate 
începând cu data publicării convo-
cării, de luni până vineri, între orele 
9,00-11,00. În cazul în care la 
prima convocare nu sunt întrunite 
condiţiile legale, a doua convocare 
este fixată în data de 17.05.2016 la 
aceeași oră și în același loc. Preșe-
dintele Consiliului de Adminis-
traţie al S.C. Plevnei S.A. Voitovici 
Aurora.

l Anunt renuntare reconvocare 
Adunari Generale Extraordinare 
Eolgen S.A Va aducem la cunos-
tinta deciziile adpotate de Consiliul 
de Administratie a Societatii, adop-
tate in baza urmatoarelor conside-
ratii: 1.Ca, prin anuntul publicat in 
Ziarul “EVENIMENTUL ZILEI” 
din 29 septembrie 2015 si buro-
fax-urile trimise actionarilor in 
data de 21 septembrie 2015, s-a 
procedat la convocarea Adunarii 
Generale Extraordinare a Actiona-
r i l o r   S . C .  E O L G E N 
S.A (“Societatea”), care urma sa 
aiba loc in data de 22 octombrie 
2015 in Madrid, Calle Maria de 
Molina 54, pentru, intre altele, 
majorarea capitalului social a Soci-
etatii prin conversia datoriei in 
valoare de 4.473.738,83lei, conform 
contractului de credit din data de 
25 martie 2011 (“Contractul de 
credit”) si aport in numerar de 
71,17lei. 2.ca, respectiva Adunare 
Generala Extraordinara a Actiona-
rilor nu a putut avea loc, deoarece, 
asa cum reiese din actul semnat de 
Notarul din Madrid Dl.Jose Luis 
Lopez de Garayo y Gallardo avand 
data de 22 octombrie 2015, s-a 
prezentat la respectiva Adunare in 
calitate de actionar numai, socie-
tatea Energias Eolicas Babel, S.L., 
reprezentata de domnul Marceli-
no-Francisco Larranaga Arruti, 
(actionar care reprezinta 0,22% din 
capitalul social al Societatii) motiv 
pentru care nu s-a intrunit 
cvorumul suficient si necesar 
pentru ca respectiva Adunarea 
putea sa fie legal si statutar consti-
tuita. 3. ca, in data de 3 noiembrie 
2015, societatea Renovalia Energy 
International, S.L, a comunicat 
Societatii intentia sa de a nu 
prelungi termenul de rambursare 
prevazut in Contractul de credit, 
solicitand ramburasarea creditului  
la data scadentei Contractului del 
credit, respectiv, 25 martie 2016. Ca 
urmare a respectivei adrese, datoria 
provenita din Contractul de credit, 
se va putea calcula in vederea 
conversiei in capital social, ince-
pand cu data scadentei Contrac-
tului de Credit, respectiv, 25 martie 
2016. Avand in vedere cele de mai 
sus si pentru a evita ca Societatea 
sa suporte alte cheltuieli cu convo-
cari care nu sunt necesare si pentru 
ca actionarii sa poata adopta hota-

rarile oportune, odata cunoscut 
stadiul de lichiditate si astfel 
datoria Societatii Consiliul de 
Administratie, cu unanimitate de 
voturi, adopta urmatoarea decizie: 
I. SITUATIA S.C. EOLGEN SA –
majorare de capital DECIZIA 1 
Suspendarea celei de-a doua convo-
cari a Adunarii Generale Extraor-
dinare a Actionarilor Societatii, 
care urmeaza a fi convocata la o 
data ulterioara, imediat ce un 
expert contabil va putea determina 
valoarea si implicit stadiul de 
solventa si lichiditate a Societatii si 
astfel se va putea stabili valoarea 
cu care se va putea realiza majo-
rarea capitalului social prin 
conversia datoriei in capital social. 
II. Subiect RENOVALIA RACO-
VITENI SRL Avand in vedere 
urmatoarele: 1.Ca, prin anuntul 
publicat in Ziarul “EVENI-
MENTUL ZILEI” din 29 septem-
brie 2015 si burofax-urile trimise 
actionarilor in data de 21 septem-
brie 2015, s-a procedat la convo-
carea    Adunar i i  Genera l e 
Extraordinare a Actionarilor  S.C. 
EOLGEN S.A. (“Societatea”), care 
urma sa aiba loc in data de 22 
octombrie 2015 in Madrid, Calle 
Maria de Molina 54, pentru, intre 
altele, a coopta un asociat in socie-
tatea Renovalia Racoviteni. 2.ca, 
respectiva Adunare Generala 
Extraordinara a Actionarilor nu a 
putut avea loc, deoarece, asa cum 
reiese din actul semnat de Notarul 
din Madrid Dl.Jose Luís Lopez de 
Garayo y Gallardo avand data de 
22 octombrie 2015, s-a prezentat la 
respectiva Adunare in calitate de 
actionar numai, societatea Energias 
Eolicas Babel, S.L., reprezentata de 
domnul Marcelino-Francisco 
Larranaga Arruti, (actionar care 
reprezinta  0,22% din capitalul 
social al Societatii) motiv pentru 
care nu s-a intrunit cvorumul sufi-
cient si necesar pentru ca respec-
tiva Adunarea putea fi   legal si 
statutar constituita. Avand in 
vedere cele de mai sus expuse  si 
pentru a evita ca Societatea sa 
suporte alte cheltuieli cu convoca-
rile si ca ambele Adunari Generale 
sa poata avea loc in aceeasi zi, 
Consiliul de Administratie stabi-
leste, cu unanimitate de voturi, 
urmatoarea decizie: DECIZIA 2 Se 
suspenda cea de-a doua convocare 
a Adunarii Generale Extraordinara 
a Societatii, avand ca obiect coop-
tarea unui asociat in Renovalia 
Racoviteni S.R.L., aceasta urmand 
a fi convocata in aceeasi zi cu 
Adunarea Generala a actionarilor 
mentionata in Decizia 1.

l Convocare a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor Societăţii 
PLEVNEI Residence Imobiliar 
S.A. Consiliul de Administraţie al 
Societăţii PLEVNEI Residence 
Imobiliar S.A., cu sediul în Bucu-
rești str. Calea Plevnei nr.145, Lot 2, 
sector 6, înregistrată la O.R.C.B. 
sub nr. J40/3150/2013, având cod 
unic de înregistrare 31344900, 
potrivit prevederilor actului consti-
tutiv, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii 
PLEVNEI Residence Imobiliar 
S.A. la data de 16.05.2016, ora 
12,00 la sediul societăţii, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârșitul zilei de 
03.05.2016 sau reprezentanţii aces-
tora, cu următoarea ordine de zi: 1.  
Prezentarea raportului de activitate 
al administratorilor pentru anul 
2015.  2.  Prezentarea raportului 
cenzorilor pentru anul 2015. 3. 
Aprobarea situaţiilor financiare 
anuale aferente exerciţiului finan-
ciar al anului 2015, în baza rapor-
tului administratorilor și raportului 
cenzorilor și repartizarea profitului. 
4.  Pronunţarea asupra gestiunii 

administratorilor.  5. Prezentarea și 
aprobarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2016. 6. 
Alegerea unui administrator în 
locul rămas vacant, pentru o peri-
oadă egală cu cea rămasă până la 
expirarea mandatului administra-
torului Gyemant Cristiana Nona al 
cărui mandat a încetat prin deces, 
stabilirea remuneraţiei și a condiţi-
ilor încheierii asigurării de răspun-
dere profesională a  noului 
administrator, precum și aprobarea 
încheierii contractului de adminis-
trare cu administratorul nou ales, 
membru al Consiliului de Adminis-
traţie al societăţii, a conţinutului 
contractului de administrare și 
desemnarea persoanei care să 
reprezinte societatea pentru 
semnarea contractului. Lista 
cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu, și 
calificarea profesională, precum și 
toate celelalte informaţii prevăzute 
de lege cu privire la persoanele 
propuse pentru funcţia de adminis-
trator se află la dispoziţia acţiona-
rilor la sediul social, putând fi 
consultată și completată de către 
aceștia conform legii. 7. Desem-
narea persoanei responsabile 
pentru semnarea  actului consti-
tutiv actualizat al S.C. PLEVNEI 
Residence Imobiliar S.A. și pentru 
e f e c t u a r e a  m e n ţ i u n i l o r  l a 
O.R.C.T.B. cu privire la modifică-
rile intervenite prin hotărârea acţi-
onarilor și publicarea în Monitorul 
Oficial al României Partea a IV-a. 
La adunarea generală ordinară a 
actionarilor sunt îndreptătiti să 
participe și să voteze toti actionarii 
înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor la sfârșitul zilei de 03.05.2016, 
considerată ca dată de referintă. 
Dreptul de vot se poate exercita 
direct sau prin reprezentant, în 
condiţiile legii. Materialele infor-
mative vor putea fi consultate 
începând cu data publicării convo-
cării, de luni până vineri, între orele 
9,00-11,00. În cazul în care la 
prima convocare nu sunt întrunite 
condiţiile legale, a doua convocare 
este fixată în data de 17.05.2016 la 
aceeași oră și în același loc. Preșe-
dintele Consiliului de Adminis-
traţie al Societăţii PLEVNEI 
Residence Imobiliar S.A. Voitovici 
Aurora.

l Convocare: Directoratul S.C. 
SCHENKER Logistics Romania 
S.A., societate funcţionând în 
conformitate  cu  leg i le  d in 
România, administrată în sistem 
dualist, cu sediul în București, 
Calea Rahovei nr. 196 C, sector 5, 
București, înregistrată la Registrul 
Comerţului București cu nr. 
J40/9578/1994, C.U.I. 5905159, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor la data de 
17.05.2016, orele 9,00 si Adunarea 
Generala Extraordinara a Acţiona-
rilor la aceeași dată, orele 10,00.  
Cele doua adunări vor avea loc la 
sediul SCHENKER Logistics 
Romania S.A. din Bucuresti, Calea 
Rahovei nr. 196, sector 5, sala de 
sedinte 1, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi in Registrul Acţiona-

rilor la data de 01.05.2016, data de 
referinta.  Daca la prima convocare 
a celor doua adunări nu se va 
întruni cvorumul necesar, o a doua 
Adunare Generală Ordinară și 
Extraordinară a Acţionarilor se va 
desfășura în același loc, cu aceeași 
ordine de zi, la data de 18.05.2016, 
orele 9:00, respectiv 10.00 pentru 
toţi acţionarii Societăţii înregistraţi 
în Registrul Actionarilor până la 
sfârșitul Datei de Referinţă. I. 
Ordinea de zi  pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
este următoarea: 1. Prezentarea 
dezbaterea și aprobarea Rapoar-
telor anuale întocmite de Directorat 
și Consiliul de Supraveghere 
asupra situaţiilor financiare înche-
iate pentru anul 2015 ale S.C. 
SCHENKER Logistics Romania 
SA.  2. Descărcarea de gestiune a 
membrilor Directoratului SC 
SCHENKER Logistics Romania 
S.A., pentru exerciţiul financiar 
2015. 3. Prezentarea raportului 
auditorului independent firma 
Pricewaterhouse Cooper SRL  cu 
privire la Situaţiile financiare indi-
viduale încheiate la 31.12.2015 ale 
S C  S C H E N K E R  L o g i s t i c s 
Romania SA. 4. Prezentarea, apro-
barea sau modificarea Situaţiilor 
financiare încheiate la 31.12.2015 
(Bilanţul contabil, Contul de profit 
și pierdere, Situaţia fluxurilor de 
numerar și Situaţia modificărilor 
capitalului propriu, alocare profit si 
stabilirea dividendului) ale SC 
SCHENKER Logistics Romania 
SA. 5. Prezentarea, dezbaterea si 
aprobarea proiectului Bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 
2016. 6. Numirea auditorului finan-
ciar si stabilirea sau prelungirea 
duratei contractului acestuia. 7. 
Alegerea unui nou membru al 
Consiliului de Supraveghere având 
în vedere retragerea d-lui Kurt 
Leidinger din această calitate. 8. 
Împuternicirea Președintelui Direc-
toratului S.C. SCHENKER Logis-
tics Romania S.A. -domnul 
Budinsky Albin, pentru îndepli-
nirea tuturor acţiunilor și formali-
tăţilor necesare pentru înregistrarea 
și/sau publicarea acestor hotărâri 
și/sau oricăror documente potrivit 
reglementarilor legale în vigoare 
sau depunerea acestora la autorită-
ţile competente.  II. Ordinea de zi 
pentru Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor este urmă-
t o a r e a :  1 .  M o d i f i c a r e a 
corespunzătoare a Actului Consti-
tutiv la art. 13.3 lit.a noua formu-
lare urmând a cuprinde numele 
persoanei care urmează să deţină 
calitatea de membru al Consiliului 
de Supraveghere, iar la  art. 17 
noua formulare urmând a cuprinde 
denumirea auditorului financiar, 
daca este cazul, in functie de dezba-
teri și deciziile Adunării Generale a 
Acţionarilor. 2. Modificarea art. 
13.4, noua formulare fiind: „Consi-
liul de Supraveghere alege dintre 
membrii săi un președinte al consi-
liului care asigura conducerea 
acestui organism”. 3. Împuterni-
cirea Președintelui Directoratului 
S.C.  SCHENKER Logist ics 
Romania S.A., dl. Budinsky Albin 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finantelor Publice Teleorman. Citație. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman, cu sediul 
în Alexandria, str. Dunării, nr. 188, jud. Teleorman, în numele 
Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești, cu 
sediul în Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, județul Prahova, în 
calitate de reclamantă, înștiințează pârâților Gușuleac V. 
Gheorghe și Copoeru G. Constantin, ambii cu domiciliul în 
Alexandria, str. Libertății nr. 421, județul Teleorman, pârâți în 
dosarul nr. 4250/87/2013/a2, aflat pe rolul Tribunalului 
Teleorman, că pe rolul acestei instanțe se află dosarul nr. 
4250/87/2013/a2, având ca obiect atragerea răspunderii 
patrimonlale, în care numiții sunt chemați în judecată pentru 
termenul din data de 18.05.2016.
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pentru semnarea actului constitutiv 
in forma actualizata conform deci-
ziilor prezentei Adunări, precum şi 
îndeplinirea tuturor formalităţilor 
necesare pentru înregistrarea şi/sau 
publicarea acestor hotărâri si/sau 
oricăror documente potrivit regle-
mentarilor legale în vigoare. Repre-
zentarea acţionarilor la lucrările 
adunării generale se va putea face 
şi prin alte persoane decât acţio-
narii, pe baza de procura speciala. 
Membrii consiliului de suprave-
ghere si membrii Directoratului, 
directorii, ori funcţionarii societatii 
nu ii pot reprezenta pe acţionari, 
sub sancţiunea nulităţii hotărârii, 
daca, fara votul acestora, nu s-ar fi 
obţinut majoritatea ceruta conform 
dispoziţiilor art. 125 alin. 5 din 
Legea nr. 31/1990 republicata si 
modificata. Formularele de procura 
speciala pot fi obţinute de la sediul 
societatii sau de la sediile  sucursa-
lelor SCHENKER Logistics 
Romania din teritoriu si vor fi 
depuse in original la sediul socie-
tatii sau la sediile Sucursalelor 
SCHENKER Logistics Romania 
din teritoriu cu cel puţin 48 de ore 
înainte de data tinerii adunării 
generale la prima convocare, sub 
sancţiunea pierderii dreptului de 
vot, in cadrul adunării generale, 
conform dispoziţiilor art. 125 alin 
(3) din Legea nr. 31/1990, republi-
cată, cu modificările ulterioare. 
Acţionarii coproprietări ai unei 
acţiuni trebuie să îşi desemneze un 
reprezentant comun pentru exerci-
tarea dreptului de vot pentru acţi-
unea respectivă. Materialele 
aferente problemelor înscrise pe 
ordinea de zi a Adunării Generale a 
Acţionarilor, se pot consulta la 
sediul societăţii începând cu data 
de 14.04.2016. Lista cuprinzând 
informaţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu şi califi-
carea profe-sională a candidatilor 
pentru funcţia de membru al 
Consiliului de Supraveghere se află 
la dispoziţia acţionarilor, putând fi 
consultată şi completată de aceştia. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
de la sediul societăţii sau la telefon 
021/234.00.80.

l Convocarea  Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor: 
Consiliul de Administraţie al S.C. 
NIMB PIPERA S.A., cu sediul în 
Bucureşti, Sector 2, Şoseaua 
Vergului ,  nr.8 ,  Corpul  4C, 
România, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/11438/1992,   având cod unic 
de înregistrare RO 324643. În 
temeiul Legii nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, 
cu modificările şi completările ulte-
rioare Legii nr. 297/2004 privind 
piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare,
Convoacă: Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor în 
data de 16.05.2016, ora 12:00 la 
sediul societăţii în Bucureşti, Sector 
2, Şoseaua Vergului, nr.8, Corpul 
4C, România, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la S.C. NIMB Pipera 
S.A. Bucureşti, până la sfârşitul 
zilei de 09.05.2016, considerată 
dată de referinţă. Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
va avea următoarea ordine de zi:  1.  
Extinderea activităţii societăţii. 
Completarea acesteia cu următoa-
rele Coduri C.A.E.N.: 3101 –Fabri-
carea de mobilă pentru birouri şi 
magazine; 3102 –Fabricarea de 
mobilă pentru bucătării. 2.  Actua-
lizarea Actului Constitutiv.  3. 
Diverse. Acţionarii cu drept de vot 
au posibilitatea de a vota prin 
corespondenţă ,  îna in te  de 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor. Acţionarii persoane 
fizice pot participa la şedinţă în 

nume propriu sau prin reprezen-
tare, cu împuternicire dată unui alt 
acţionar sau unei alte persoane 
decât acţionar pe bază de procură 
specială. Acţionarii persoane juri-
dice pot participa la şedinţă prin 
persoana căreia i s-a delegat 
competenţa de reprezentare sau 
printr-o persoană desemnată de 
aceştia în condiţiile documentului 
lor de constituire. În cazul în care la 
data menţionată mai sus nu se 
întrunesc condiţiile de validitate/ 
cvorumul de prezenţă prevăzute de 
Legea nr.31/1990 şi de Actul 
Constitutiv al Societăţii ,  se 
convoacă şi se fixează cea de-a 
doua Adunare Generală a Acţiona-
rilor pentru data de 23.05.2016, ora 
12:00. Preşedintele Consiliului de 
Administraţie Monceanu Emilian.

l Consiliul de Administraţie al 
CELPI S.A., cu sediul în Bucureşti, 
Drumul Bercenarului nr.1, sector 4, 
număr de ordine în Registrul 
Comerţului J40/290/1991, CUI 
382482 în temeiul art. 112, 113, 
117, 118 din Legea 31/1990 republi-
cată şi a prevederilor art. 43 si 44 
din Actul Constitutiv convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară şi 
Extraordinară a Acţionarilor în 
data de 17.05.2016 ora 10,00, 
respectiv ora 11.00, la sediul social 
al societăţii din Bucureşti, Drumul 
Bercenarului nr.1, sector 4, pentru 
acţionarii înregistraţi la sfârşitul 
zilei de 10.05.2016  (data de refe-
rinţă) în registrul acţionarilor, cu 
următoarea ordine de zi: Adunarea 
Generală Ordinară: 1. Revocarea şi 
alegerea noilor membri ai Consi-
liului de Administraţie.  Lista 
cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea profesională ale persoa-
nelor propuse pentru funcţia de 
administrator se afla la dispoziţia 
acţionarilor  la sediul societatii, 
putand fi consultata şi completata 
începând cu data publicării convo-
catorului. Adunarea Generală 
Extraordinară: 1.  Aprobarea 
planului de dezmembrare a 
proprietăţii CELPI S.A, în două 
loturi,  conform planului de 
dezmembrare întocmit de P.F.A 
Cunitchi V.Dumitru. 2. Aprobarea 
vânzării activului aparţinând 
CELPI S.A. în suprafaţa de 228mp. 
prin negociere  directă la preţul 
stabilit de AGAE. 3. Desemnarea 
persoanei împuternicite să semneze 
contractul de vânzare-cumpărare 
cu DEDEMAN S.A. Documentele 
aferente Adunării Generale Ordi-
nare şi Extraordinare a Acţiona-
r i lor.  Începând cu data de 
10.05.2016, convocatorul, numărul 
total de acţiuni şi drepturile de vot 
la data convocării, textul integral al 
documentelor şi materialelor infor-
mative referitoare la problemele de 
pe ordinea de zi, sunt la dispoziţia 
acţionarilor şi se pot obţine pe 
suport de hârtie la cererea acţiona-
rilor interesaţi, la sediul social al 
Societăţii situat în Bucureşti, 
Drumul Bercenarului nr.1, sector 4. 
Un exemplar original al procurii 
speciale va trebui să parvină Socie-
tăţii până la data de 10.05.2016, 
sub sancţiunea pierderii exerciţiului 
dreptului de vot prin reprezentant 
în Adunarea Generală Ordinara si 
Extraordinara  a Actionarilor, 
conform prevederilor legii. Procura 
va fi transmisă în original, pe 
suport de hârtie, la sediul Societăţii 
situat în Bucureşti, Drumul Berce-
narului nr.1, sector 4. Se stabileste 
02.06.2016 ca data de inregistrare 
pentru identificarea actionarilor 
asupra carora se rasfrang efectele 
hotararilor Adunarii Generale 
Ordinare si Extraordinare a Actio-
narilor. În cazul în care pe data de 
17.05.2016 nu se întruneşte 
cvorumul prevăzut de lege si actul 

constitutiv al Societăţii, Adunarea 
Generală Ordinară şi Extraordi-
nara a Actionarilor este convocată 
pentru data de 18.05.2016 ora 
10,00, respectiv ora 11.00  la acelaşi 
sediu şi cu aceeasi ordine de zi.

l Convocator: Administratorul 
S.C. ASTAR S.A., cu sediul în Cluj- 
Napoca, str. Somesului nr.5-7, jud. 
Cluj, J12/60/1991, CUI 199052, în 
temeiul art.117 din Legea 31/1990 
republicată, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
înscrişi în Registrul Acţionarilor la 
data de referinţă 20.05.2016, 
pentru data de 23.05.2016, ora 
11.00, în prima convocare şi 
25.05.2016, la aceeaşi oră, în a doua 
convocare, la sediul societăţii, 
având următoarea ordine de zi: 
Adunarea generală ordinară: 1. 
Aprobarea bilanţului contabil şi a 
contului de profit şi pierderi pe 
anul 2015, după ascultarea şi apro-
barea raportului de gestiune al 
administratorilor şi a raportului 
cenzorilor. 2. Aprobarea rezulta-
tului financiar pe anul 2015 şi 
luarea unei decizii privind reparti-
zarea acestui rezultat. 3. Descăr-
c a r e a  d e  g e s t i u n e  a 
administratorului.  4. Aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli şi 
a programului de activitate şi  
investiţii pentru anul financiar în 
curs. 5.   Diverse. Acţionarii 
persoane juridice sunt invitaţi să 
depună la sediul societăţii, până la 
data de 20.05.2016, ora 18.00 
mandatul persoanelor care îi repre-
zintă. Până la aceeaşi dată vor fi 
depuse şi procurile speciale de 
reprezentare ale acţionarilor 
persoane fizice. Documentele refe-
ritoare la problemele înscrise pe 
ordinea de zi a adunării generale 
ordinare, şi informaţii suplimen-
tare se pot obţine gratuit de la 
sediul societăţii începând cu data 
d e  0 5 . 0 5 . 2 0 1 6  s a u  l a  t e l 
0726327313. S.C. ASTAR S.A. prin 
administrator Tudorache Rareş.

l Convocator: Administratorul  
S.C. S.I.M.A.R. S.A., cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Preciziei nr.1, 
sector 6, J40/284/1991, CUI 
433497, în temeiul art.117 din 
Legea 31/1990 republ icata, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor înscrişi în 
Registrul Acţionarilor la data de 
referinţă 20.05.2016, pentru dată 
de 23.05.2016, ora 10.00, în prima 
convocare şi 25.05.2016, la aceeaşi 
oră, în a doua convocare, la sediul 
societăţii, având următoarea ordine 
de zi: Adunarea generală ordinară: 
1. Aprobarea bilanţului contabil şi a 
contului de profit şi pierderi pe 
anul 2015, după ascultarea şi apro-
barea raportului de gestiune al 
administratorilor şi a raportului 
cenzorilor. 2. Aprobarea rezulta-
tului financiar pe anul 2015 şi 
luarea unei decizii privind reparti-
zarea acestui rezultat. 3. Descăr-
c a r e a  d e  g e s t i u n e  a 
administratorului. 4. Aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli şi 
a programului de activitate şi   
investiţii pentru anul financiar în 
curs. 5.   Diverse. Acţionarii 
persoane juridice sunt invitaţi să 
depună la sediul societăţii, până la 
data de 20.05.2016, ora 18.00 
mandatul persoanelor care îi repre-
zintă. Până la aceeaşi dată vor fi 
depuse şi procurile speciale de 
reprezentare ale acţionarilor 
persoane fizice. Documentele refe-
ritoare la problemele înscrise pe 
ordinea de zi a adunării generale 
ordinare se pot obţine gratuit de la 
sediul societăţii începând cu data 
de 05.05.2016. Informaţii supli-
mentare: sediul societăţii şi/sau la 
nr. de telefon 0726327313. S.C.  
S.I.M.A.R.  S.A., prin administrator 

Aldea-Tudorache Radu- Ioan.

l Convocator: Administratorul 
S.C. NEGRENI SOCIETATE DE 
REPARAŢII ŞI CONSTRUCŢII 
S.A., cu sediul în Bucureşti, str.  
Bucovăţ, nr. 3, sector 4, înregistrată 
în Registrul Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/8717/1991, cod unic de înregis-
trare 397335, în temeiul art.117 din 
Legea 31/1990 republ icata, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a acţionarilor înscrişi în Regis-
trul Acţionarilor la data de 
referinţă 20.05.2016, pentru data 
de 23.05.2016, ora 09ºº, în prima 
convocare şi 25.05.2016, la aceeaşi 
oră, în a doua convocare, la sediul 
societăţii, având următoarea ordine 
de zi: 1. Aprobarea bilanţului 
contabil şi a contului de profit şi 
pierderi pe anul 2015, după ascul-
tarea şi aprobarea raportului de 
gestiune al administratorilor şi a 
raportului cenzorilor. 2. Aprobarea 
rezultatului financiar pe anul 2015 
şi luarea unei decizii privind repar-
tizarea acestui rezultat. 3. Descăr-
c a r e a  d e  g e s t i u n e  a 
administratorului.  4. Aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli şi 
a programului de activitate şi  
investiţii pentru anul financiar în 
curs. 5.   Diverse. Acţionarii 
persoane juridice sunt invitaţi să 
depună la sediul societăţii, până la 
data de 20.05.2016, ora 16.00 
mandatul persoanelor care îi repre-
zintă. Până la aceeaşi dată vor fi 
depuse şi procurile speciale de 
reprezentare ale acţionarilor 
personae fizice. Documentele refe-
ritoare la problemele înscrise pe 
ordinea de zi a adunării generale 
extraordinare şi ordinare se pot 
obţine gratuit de la sediul societăţii 
începând cu data de 05.05.2016. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul societatiisi/sau la nr. 
de telefon 0726327313. S.C.  
NEGRENI Societate de Reparaţii 
şi Construcţii S.A., prin adminis-
trator Tudorache  Rareş.   

LICITAȚII  
l Consiliul Local Brezoi anunta 
vanzarea  prin licitatie publica 
deschisa  cu strigare a terenului  cu 
suprafata de 5,00 mp, situat in oras 
Brezoi, str. Unirii, judetul Valcea. 
Pret minim  de pornire la licitatie – 
100 euro. Documentatia de atri-
buire  se poate procura contra 
sumei de 50 lei de la sediul conce-
dentului, compartimentul urba-
nism. Data limita pentru solicitarea 
clarificarilor – 28.04.2016. Ofertele 
vor fi depuse in 2 exemplare pana 
la data de 04.05.2016 ,ora 15,00 la 
sediul Primariei Brezoi,  oras 
Brezoi,str. Lotrului, nr. 2, cod postal 
245500, Judetul Valcea ,telefon/fax 
0250.778.240, cod fiscal 2541894. 
Licitatia publica deschisa  va avea 
loc in data de 05.05.2016, ora 10,00, 
la sediul Primariei Brezoi. Relatii la 
telefon /fax 0250/778240 - comp.
urbanism, c. arh.Vasile Anca. 
Instanta competenta in solutio-
narea litigiilor aparute –Tribunalul 
Valcea, str. Scuarul Revolutiei, nr.1, 
Rm.Valcea, judetulValcea, telefon 
0250/739120 potrivit Legii conten-
ciosului administrativ nr.544/2004. 
Transmis spre publicare: 13.04.2016

l Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență lansează proce-
dura competiţională ”licitaţie 
restrânsă” pentru atribuirea 
contractului de finanţare a reali-
zării proiectului de cercetare- 
dezvoltare „Proiect PS 3.1.4 Sistem 
(poligon) multifuncţional pentru 
antrenament în operaţiuni de stin-
gere a incendiilor şi de căutare- 
salvare a persoanelor din medii 
ostile vieţii”, în conformitate cu 

H.G. nr.1266/2004. Detalii supli-
mentare se găsesc pe pagina de 
internet www.igsu.ro la secțiunea 
Informații publice/ Achiziții 
publice. Coordonate de contact: 
-telefon: 0721017562; -e-mail: salle.
cristian@mai.gov.ro.

l Comuna Miroslava, județul Iaşi, 
organizează licitație publică 
deschisă în data de 04.05.2016 
pentru: -Concesionare teren în 
suprafață de 2m.p. situați în locali-
tatea Valea Adâncă, comuna Miro-
slava– orele 11.00. -Concesionare 
teren în suprafață de 1200m.p., 
situați în T9, comuna Miroslava– 
orele 12.00. Caietul de sarcini se 
poate obține de la Biroul Achiziții 
Publice din cadrul Primăriei 
Comunei Miroslava, județul Iaşi. 
Costul caietului de sarcini este de 
50 lei. Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 04.05.2016, orele 
9.00.

l Consiliul Local Brezoi anunta 
inchirierea prin licitatie publica 
deschisa cu strigare a terenului  cu 
suprafata de 36,00 mp. situat in 
oras Brezoi, str. Unirii, cu desti-
natia – comercializare flori. Durata 
inchirierii – 12 luni, cu posibilitatea 
prelungirii prin HCL. Chiria  
minima de pornire la licitatie – 36 
euro/luna. Documentatia de atri-
buire  se poate procura contra 
sumei de 50 lei de la sediul conce-
dentului, compartimentul urba-
nism. Data limita pentru solicitarea 
clarificarilor – 28.04.2016. Ofertele 
vor fi depuse in 2 exemplare pana 
la data de 04.05.2016,ora 15,00 la 
sediul Primariei Brezoi,  oras 
Brezoi,str. Lotrului, nr. 2. Licitatia 
publica deschisa  va avea loc in 
data de 05.05.2016, ora 12,00, la 
sediul Primariei Brezoi. Relatii la 
telefon /fax 0250/778240 - comp.
urbanism,c. arh.Vasile Anca. 
Instanta competenta in solutio-
narea litigiilor aparute –Tribunalul 
Valcea, str. Scuarul Revolutiei, nr. 1, 
Rm.Valcea, judetul Valcea, telefon 
0250/739120 potrivit Legii conten-
ciosului administrativ nr. 544/2004. 
Transmis spre publicare: 13.04.2016

l Anunţ privind organizarea licita-
ţiei de vânzare a masei lemnoase. 
Organizatorul licitaţiei: Comuna 
Breţcu, str. Principală, nr. 141, 
judeţul Covasna, tel.: 0267.368.004, 
tel.fax: 0267.368.239, e-mail: comu-
nabretcu@gmail.com. Data şi ora 
desfăşurării licitaţiei: 29.04.2016, 
ora: 10.00. Locul desfăşurării licita-
ţiei: Primăria Breţcu, str.Principală, 
nr.142, judeţul Covasna. Tipul lici-
taţiei: licitaţie publică cu strigare. 
Licitaţia este organizată şi se va 
desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
mesei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 924/2015. 
Data şi ora organizării preselecţiei: 
25.04.2016, ora: 9.00-11.00. Data şi 
ora-limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru prese-
lecţie şi înscrierea la licitaţie: 
22.04.2016, ora 15.00. Lista parti-
zilor care se licitează, preţul de 
pornire şi pasul de licitaţie pentru 
fiecare partidă în parte, sunt afişate 
la sediul organizatorului: Nr.crt.; 
Nr.partidă; Preţ de pornire lei/mc; 
Pasul de licitaţie/lei: 1; 1606; 97; 5. 
2; 1605; 103; 5. 3; 1604; 93; 5. 4; 
1602; 116; 6. 5; 1601; 126; 6. 6; 
1599; 115; 6. 7; 1597; 125; 6. 8; 
1579; 140; 7. Volumul total de masă 
lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 
5314mc, din care pe natură de 
produse: -Produse principale: 
5314mc şi, respectiv pe specii şi 
grupe de sortimente: -Răşinoase: 
2148mc; -Fag: 3046mc; -Stejar: 
2mc; -Div.tari: 118mc. Masa 
lemnoasă pe picior oferită spre 

vânzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publică certifi-
cată. Masa lemnoasă pe picior 
rămasă neadjudecată după înche-
ierea licitaţiei se poate adjudeca 
prin negociere, în aceeaşi zi, în 
condiţiile prevăzute de regulament 
şi de alte reglementări în vigoare. 
Caietul de sarcini se poate procura 
de la sediul organizatorului licita-
ţ ie i ,  începând cu data  de : 
11.04.2016, la sediul Primăriei 
Breţcu. Pentru informaţii şi date 
suplimentare vă puteţi adresa orga-
nizatorului licitaţie: Dimeny 
Zoltan, nr.de telefon: 0267.368.004 
sau 0723.719.870.

l 1.Denumirea, adresa, numărul 
de fax, adresa de e-mail ale autori-
tăţii contractante şi ale biroului de 
la care se pot obţine, după caz, 
informaţii suplimentare: Primăria 
Oraşului Ştei, cu sediul în locali-
tatea Ştei, str.Andrei Mureşeanu, 
nr.4B, judeţul Bihor, CUI: 4539114, 
tel.0259.332.337, fax.0259.332.348, 
e-mail: primariaorasuluistei@
gmail.com, reprezentat prin 
Primar, Balaj Gheorghe Iulian. 
2.Hotărârea privind stabilirea 
modalităţii de gestiune: Hotărârea 
Consiliului Local al Oraşului Ştei 
cu nr.30 din 31.03.2016 privind 
aprobarea procedurii de negociere 
directă pentru delegarea de 
gestiune a serviciului public de 
Salubrizare al Oraşului Ştei, în 
conformitate cu prevederile HG 
717. 3.Aria teritorială unde 
urmează a se presta/furniza servi-
ciul/activitatea: Aria administrativă 
a oraşului Ştei. 4.Serviciul/activi-
tatea care urmează să fie prestat/
prestată/ furnizat/furnizată/ deta-
liat/detaliată pe activităţi:„Dele-
garea de gestiune a serviciului de 
salubrizare al Oraşului Ştei” şi 
cuprinde următoarele activităţi: 
colectarea şi transportul deşeurilor. 
5.Durata contractului de delegare a 
gestiunii: 24 luni. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi de 
fax şi adresa de e-mail ale biroului/
persoanei de la care se poate soli-
cita documentaţia de delegare, 
precum şi modalităţile de obţinere 
a documentaţiei: Documentaţia de 
atribuire poate fi ridicată de la 
sediul Primăriei Oraşului Ştei, 
situat în localitatea Ştei, str.Andrei 
Mureşeanu, nr.4B, judeţul Bihor, 
Secretariat etaj 1, pentru suma de 
50 lei. 7.Dacă este cazul, costul şi 
condiţiile de plată în vederea obţi-
nerii documentaţiei de delega-
re:Documentația de atribuire poate 
fi achiziționată în urma unei solici-
tări scrise. Prețul pentru obținerea 
documentației este de 50 lei şi se achită 
la casieria Primăriei oraşului Ştei sau 
prin virament bancar, în contul: 
RO19TREZ07821180250XXXXX. 
8.Termenul limită de depunere a 
ofertelor, data şi ora, adresa la care 
se depun/transmit  ofertele : 
05.05.2016, ora 12.00, la sediul: 
Primăriei oraşului Ştei, cu sediul în 
localitatea Ştei, str.Andrei Mure-
şeanu, nr.4B, judeţul Bihor, CUI: 
4539114, tel.0259.332.337, fax. 
0259.332.348, e-mail: primariaora-
suluistei@gmail.com. 9.Data, ora şi 
l o c u l  d e s c h i d e r i i  o f e r -
telor:  06.06.2016, ora 12.00, la 
sediul: Primăria oraşului Ştei, cu 
sediul în localitatea Ştei, str.Andrei 
Mureşeanu, nr.4B, judeţul Bihor, 
CUI: 4539114, tel.0259.332.337, 
fax.0259.332.348, e-mail: primaria-
orasuluistei@gmail.com. 10.Dacă 
este cazul, garanţiile solici-
tate: Dacă este cazul, garanţiile 
solicitate: Valoarea garanţiei de 
participare este de 10.571Lei. 
Garanţia de participare se va 
depune până la data limită de 
depunere a ofertelor. Termenul de 
valabilitate al garanţiei de partici-
pare este de 120 zile de la data 
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limită stabilită pentru depunerea 
ofertelor. art.41 HG nr.71/2007. 
Garanţia de participare se consti-
tuie prin scrisoare de garanţie 
bancară, care se prezintă în original 
în coantumul până la data şi pentru 
perioada prevăzută în documen-
taţia de atribuire, se va utiliza 
modelul de formular L.art.42 din 
HG 41/2007; Garanţia pentru parti-
cipare, constituită de ofertantul a 
cărui ofertă a fost stabilita ca fiind 
câstigatoare, se restituie de autori-
tatea contractantă în cel mult 3 zile 
lucrătoare de la data constituirii 
garanţiei  de bună executie. 
Garanţia de participare, constituită 
de ofertanţii a căror ofertă nu a fost 
stabilită câstigătoare, se returnează 
de autoritatea contractantă după 
semnarea contractului de achiziţie 
publică cu ofertantul/ofertanţii ale 
cărui/căror oferte au fost desemnate 
câstigătoare, dar nu mai târziu de 3 
zile lucrătoare de la data expirării 
perioadei de valabilitate a ofertei. 
Echivalentă leu/altă valută se va 
realiza pe baza cursului afişat de 
BNR la data publicării invitaţiei de 
participare. 11.Durata de valabili-
tate a ofertei: 120 de zile. 12. Pagina 
web pe care este disponibilã docu-
mentaţia: Nu este cazul.

l Anunt de vanzare prin supra-
ofertare bun imobil. SC Podium 
SRL-in faliment, cu sediul in Baile 
Olanesti, str. Carol Davila nr. 8, jud. 
Valcea, reprezentata legal de lichi-
datorul judiciar SP Evilex IPURL, 
cu sediul in Rm. Valcea, str G-ral 
Magheru nr. 14, bloc S3, sc G, ap 2, 
jud Valcea, anunta scoaterea la 
vanzare prin supraofertare, ince-
pand cu data de 14.04.2016, a 
urmatorului bun imobil: Activul 
Hotel Podium compus din teren in 
suprafata de 1058 mp, constructia 

la sol in suprafata de 441 mp si 
desfasurata in suprafata de 1193 
mp cu dotarile existente, avand 
numar cadastral 196 si cartea 
Funciara 370 a localitatii  Baile  
Olanesti. Pentru acest bun s-a 
primit o oferta de cumparare in 
suma de 800.000 lei. Persoanele 
interesate pot depune supraoferte 
numai in perioada 15.04.2016 – 
16.05.2016, ora 16,00. Cererea de 
supraoferta va cuprinde: datele de 
identificare, numar de telefon, 
adresa de e-mail, intentia ferma de 
supraofertare, ce va fi insotita de 
dovada platii garantiei in suma de 
80.000 lei, depusa in contul 
RO11BRMA0999100060404903 
deschis la Banca Romaneasca Suc. 
Rm. Valcea, beneficiar SC Podium 
SRL. Supraofertele trebuie sa fie 
mai mari decat oferta primita cu cel 
putin un pas. Pasul de supraofer-
tare este de 10.000 lei. Ofertantul si 
eventualii supraofertanti se vor 
prezenta la sediul lichidatorului la 
data de 17.05.2016, ora 14,00, 
pentru sedinta de supraofertare. 
Ofertantul initial are drept de 
preemtiune la oferte egale. Partici-
pantul declarat adjudecatar, sub 
sanctiunea retinerii garantiei de 
participare, va trebui sa achite inte-
gral pretul de adjudecare in termen 
de 30 de zile calendaristice de la 
data incheierii procesului verbal de 
adjudecare provizorie. Relatii supli-
mentare la office@evilex.ro si la 
telefon 0723248531

l Anunţ pentru licitaţie privind 
organizarea licitaţiei pentru vânzarea 
masei lemnoase pe picior. Organiza-
torul licitaţiei: Ocolul Silvic Comunal 
Romuli RA, cu sediul în Comuna 
Romuli, Strada Principală, nr. 363, 
Jud.B-N, telefon: 0762.243.406, fax: 
0363.816.834, e-mail: oscromuli@

yahoo.com. Data şi ora desfăşurării 
licitaţiei: 29.04.2016, ora 12.00. Locul 
desfăşurării licitaţiei: sediul Primăriei 
Săcel, Strada Principală, nr.1375, 
Jud.MM. Tipul licitaţiei: publică, 
deschisă, cu strigare. Licitaţia este 
organizată şi se va desfăşura conform 
prevederilor Regulamentului de valo-
rificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, aprobat 
prin HG 924/2015. Data şi ora orga-
nizării preselecţiei: 25.04.2016, ora 
10.00. Data şi ora-limită până la care 
poate fi depusă documentaţia pentru 
preselecţie şi licitaţie: 22.04.2016, ora 
16.00. Lista partizilor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei, pasul de 
licitaţie şi valoarea garanţiei pentru 
fiecare partidă sunt afişate la sediul 
organizatorului şi pe site-ul www.
ocoalederegim.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă pe picior oferit la 
licitaţie este de 668mc, din care pe 
natură de produse: -produse secun-
dare: 668mc, şi, respectiv pe specii şi 
grupe de specii: -răşinoase: 602mc, 
-fag: 53mc, -diverse tari: 1mc, -diverse 
moi: 12mc. Masa lemnoasă pe picior 
nu provine din fondul forestier 
proprietate publică certificat. Masa 
lemnoasă pe picior rămasă neadjude-
cată după încheierea licitaţiei nu se 
poate adjudeca prin negociere, în 
aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de 
prezentul regulament şi de alte regle-
mentări în vigoare. Neîncheierea 
contractului de vânzare cumpărare a 
masei lemnoase adjudecate în termen 
de maxim 10 zile lucrătoare, din 
culpa exclusivă a operatorului 
economic/grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru masa 
lemnoasă respectivă şi pierderea 
garanţiei de contractare aferente. 
Caietul de sarcini va putea fi procurat 
de la sediul organizatorului licitaţiei 
începând cu data de 14.04.2016. În 

conformitate cu prevederile art.56, 
aliniat (3), lit.c, nu vor fi admişi la 
licitaţie operatorii economici/grupu-
rile de operatori economici care au 
datorii restante faţă de administra-
torul fondului forestier proprietate 
publică a unităţii administrativ-terito-
riale sau faţă de proprietar. Pentru 
informaţii şi date suplimentare vă 
puteţi adresa organizatorului licita-
ţiei.

l Anunţ pentru licitaţie privind 
organizarea licitaţiei pentru 
vânzarea masei lemnoase pe picior. 
Organizatorul licitaţiei: Ocolul 
Silvic Comunal Romuli RA, cu 
sediul în Comuna Romuli, Strada 
Principală, nr. 363, Jud.B-N, 
te lefon:  0762.243.406,  fax: 
0363.816.834, e-mail: oscromuli@
yahoo.com. Data şi ora desfăşurării 
licitaţiei: 28.04.2016, ora 12.00. 
Locul desfăşurării licitaţiei: sediul 
OSC Romuli RA. Tipul licitaţiei: 
publică, deschisă, cu strigare. Lici-
taţia este organizată şi se va desfă-
şura  conform preveder i lor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
HG 924/2015. Data şi ora organi-
zării preselecţiei: 22.04.2016, ora 
10.00. Data şi ora-limită până la 
care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi licitaţie: 
21.04.2016, ora 16.00. Lista parti-
zilor care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei, pasul de licitaţie 
şi valoarea garanţiei pentru fiecare 
partidă sunt afişate la sediul organi-
zatorului şi pe site-ul www.ocoale-
deregim.ro. Volumul total de masă 
lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 
este de 5976mc, din care pe natură 
de produse: -produse secundare: 
5976mc, şi, respectiv pe specii şi 
grupe de specii: -răşinoase: 2107mc, 

-fag: 2682mc, -diverse tari: 411mc, 
-diverse moi:  776mc.  Masa 
lemnoasă pe picior nu provine din 
fondul forestier proprietate publică 
certificat. Masa lemnoasă pe picior 
rămasă neadjudecată după înche-
ierea licitaţiei nu se poate adjudeca 
prin negociere, în aceeaşi zi, în 
condiţiile prevăzute de prezentul 
regulament şi de alte reglementări 
în vigoare. Neîncheierea contrac-
tului de vânzare cumpărare a masei 
lemnoase adjudecate în termen de 
maxim 10 zile lucrătoare, din culpa 
exclusivă a operatorului economic/
grupului de operatori economici 
adjudecatar, atrage anularea adju-
decării pentru masa lemnoasă 
respectivă şi pierderea garanţiei de 
contractare aferente. Caietul de 
sarcini va putea fi procurat de la 
sediul organizatorului licitaţiei 
începând cu data de 13.04.2016. În 
conformitate cu prevederile art.56, 
aliniat (3), lit.c, nu vor fi admişi la 
licitaţie operatorii economici/grupu-
rile de operatori economici care au 
datorii restante faţă de administra-
torul fondului forestier proprietate 
publică a unităţii administrativ-teri-
toriale sau faţă de proprietar. 
Pentru informaţii şi date suplimen-
tare vă puteţi adresa organizato-
rului licitaţiei.

PIERDERI  
l Pierdut atestat  profesional trans-
port marfă şi persoane şi atestat 
ADR transport colete şi cisterne, 
eliberate de ARR  Argeş, pe numele 
Proca Traian, domiciliat în Cîmpu-
lung, Argeş. Se declară nule.

l Pierdut card tahograf, eliberat 
de ARR Argeş, pe numele Puiu 
Alexandru Marius, domiciliat în 
Piteşti, Argeş . Se declară nul.

l Pierdut card tahograf pe numele 
Ioniță Florina, eliberat de ARR 
Vâlcea. Se declară nul.

l Coliseum SA, J16/786/2007, 
CUI:RO5057024, cu sediul în 
Craiova, str. Împăratul Traian, nr. 
115, Jud.Dolj, declară pierdut şi 
nul: certificatul constatator 
nr.557187 din 17.12.2012 pentru 
sediul social din Craiova, str. Impă-
ratul Traian, nr.115, jud.Dolj. 

l Trust-Asig Broker de Asigurare 
SRL declară pierdute şi nule două 
cotoare de chitanţiere GENERALI 
consumate, cu seria GLIAS, având 
numerele 3532176-3532200 (25 de 
bucăţi) şi 3574151-3574175 (25 de 
bucăţi).

l Pierdut Proces-verbal eliberat in 
28.02.1984, pe numele Chisagiu 
Livia. Il declar nul.

l Pierdut  Adeverinta achitare 
integrala Contract vanzare-cumpa-
rare in rate nr.11585, incheiat cu 
Imobiliara RA, pe numele Daroiu 
Ion si Daroiu Floarea. O declar 
nula.

l Pierdut legitimaţia de control 
seria A, nr. 0416 emisă de Minis-
terul Finanţelor –Direcţia Generală 
Antifraudă Fiscală (A.N.A.F.) pe 
numele Vasile Traian, inspector 
antifraudă. Se declară nulă.

l Am pierdut act concesionare nr. 
65/2002 Fig. AC R5 L15 pe numele 
Dinoiu Tinca emis de Parohia 
Cimitir Cernica 2 Privat Ilfov.

l Am pierdut act concesionare nr. 
147/2005 pe numele de Niţu 
Daniela R5 16, emis Parohia Ilfov 
Cernica 2 Privat.

publicitate
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