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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l A N G A JĂ M VÂ N Z ĂTOA R E
PENTRU MAGAZIN FASHION.
D E P U N E C V C U F OT O L A
ADRESA recrutvz@gmail.com.
D E TA L I I L A T E L E F O N
0727.770.355
l SC Shandong Ningjian angajează:
contabil, inginer construcţii civile
industriale şi agricole. Cunoaşterea
limbii chineze constituie 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 Primăria or. Mărăşeşti, jud.
Vrancea organizează în 06-5-2016, ora
9, Concursul pentru ocuparea unei
funcţii contractuale temporar vacante
de referent, tr.I, în cadrul Cabinetului
Primarului or. Mărăşeşti– pe perioada
în care titularul postului este
suspendat. Condiţiile de participare:
-minim studii liceale cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în muncă de
minim 3 ani şi 6 luni. În perioada
15-21/04/2016, la sediul Primăriei se
vor depune dosarele de participare la
concurs. Concursul va avea următoa-

rele etape: 1. Selecţia dosarelor între
22-04-2016; 2. Proba scrisă în 06-052016, ora 9; 3. Interviul– data anunţată după proba scrisă. Relaţii
suplimentare, la sediul Primăriei or.
Mărăşeşti şi telefon 0237260550.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
I m o b i l i a r ă Te l e o r m a n ( O C P I
Teleorman), cu sediul în Alexandria,
str. Independenţei nr. 4 bis, jud
Teleorman, organizează concurs
pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie pe perioadă nedeterminată de consilier cadastru
debutant– studii superioare de specialitate, din cadrul Serviciului Cadastru.
Concursul se va desfăşura în perioada
10-13 mai 2016, orele 10.00. Perioada
de depunerea a dosarelor este 18-29
aprilie 2016, la sediul OCPI
Teleorman. Pentru date suplimentare
consultaţi site-ul OCPI Teleorman:
www.ocpitr.ro.
l Comuna Hulubeşti, cu sediul în
localitatea Hulubeşti, str.Principală,
judeţul Dâmboviţa, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: -Muncitor: 1
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 10 mai 2016,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
13 mai 2016, ora 11.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: 10 clase; -vechime: 5 ani.
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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. Relaţii suplimentare la
sediul: Primăriei Comunei Hulubeşti,
persoană de contact: Ionescu Mihaela,telefon: 0766.278.804, fax:-; E-mail:
primaria.hulubesti@yahoo.com.
l Anunţ. Primăria Comunei Crîngeni, judeţul Teleorman, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a unui post
vacant corespunzător funcţiei publice
contractuale de execuţie de muncitor
calificat- electrician I, din cadrul
Serviciului Administrativ, Pază,
Cămin Cultural, PSI din aparatul de
specialitate al primarului comunei
C r î n g e n i , j u d e ţ u l Te l e o r m a n .
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 Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de
promovare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de şef
serviciu – Serviciul Acorduri Bilaterale şi Desemnare Parteneri EURES
din cadrul Agenției Naționale pentru
Ocuparea Forței de Muncă. Concursul

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administre Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Dosar executare nr.
14934641. Nr. DEC9987/13.04.2016. 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
27.04.2016, orele 10.30, în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa a III-a, a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate, aparținând debitorului Marsim Construct SRL, cu
sediul în jud. Călărași, municipiul Călărași, Str. Belșugului, nr. 9, bl. II, sc. 1, ap. 3, cod ﬁscal
14934641, în dosar de executare nr. 14934641, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv
TVA) este: Buldoexcavator Bckhoe New Holland NH95 PN, an fabricație 1999, valoare 30.131 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 Procedura Fiscală,
când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 14.04.2016. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312.939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administre Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Dosar executare nr.
1931376. Nr. DEC. 9992/13.04.2016. 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
27.04.2016, orele 14.00, în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa a 3 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate, aparținând debitorului Societatea Agricolă Modelu SA, cu
sediul în jud. Călărași, localitatea Modelu, cod ﬁscal 1931376, în dosar de executare nr. 1931376,
prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) 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 localitatea Modelu, jud. Călărași, valoare de 206.621 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 Procedura Fiscală, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data
de 14.04.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312.939, int. 159.

se organizează la sediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de
Muncă în data de 17 mai 2016, ora
10.00 - proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Agenției Naționale pentru
Ocuparea Forței de Muncă. Dosarul
de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din H.G. nr.
611/2008, modificată şi completată de
H.G. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici
www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr.
de telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de
promovare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de şef
serviciu – Serviciul Salarizare şi Organizare din cadrul Primăriei municipiului Bucureşti. Concursul se
organizează la sediul Primăriei municipiului Bucureşti în data de 17 mai
2016, ora 10.00 - proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial, partea
a III-a, la sediul Primăriei municipiului Bucureşti. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la
art. 143 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
de conducere vacante de secretar al
comunei Necşeşti, judeţul Teleorman.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 18 mai 2016, ora
10.00 - proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în
termen de 20 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la
art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Direcţia Generală de Poliţie Locală
Sector 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 5 funcţii
publice de execuţie vacante, astfel:
•Biroul 4 Ordine Publică- Direcţia
Ordine Publică: -poliţist local, clasa I,
gradul profesional debutant- 2 posturi;
-poliţist local, clasa III, gradul profesional principal- 1 post; -poliţist local,
clasa III, gradul profesional debutant1 post. •Serviciul Financiar Contabilitate– Direcţia Economică: -consilier,
clasa I, gradul profesional debutant- 1
post; Proba scrisă a concursului se va
desfăşura la sediul Primăriei Sector 6
din Calea Plevnei nr. 147-149 Sector 6,
în data de 16 mai 2016, ora 10.00.
Data susţinerii interviului va fi comunicată ulterior. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul D.G.P.L. Sector 6,
situat în Şos. Orhideelor nr. 2d Sector
6. Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul instituţiei şi la
numărul de telefon: 021.413.17.38
-Serviciul Resurse Umane, Formare
Profesională şi Instruire.
l Primăria Municipiului Dorohoi
organizează în data de 16.05.2016
orele 10.00, concurs pentru ocuparea
unei funcţii publice de execuție: consilier, clasa I, grad profesional
superior treapta la Comp. buget,
finanțe, contabilitate; Principalele
cerinţe obligatorii de participare la
concurs; -studii superioare de lungă
durată , absolvite cu diploma de
licență sau echivalent; -Specialitatea
studiilor în domeniu: Facultatea de
Ştiințe economice, specialitatea ,
contabilitate şi gestiune informatică.
-vechime: minim 9 (nouă) ani în
specialitatea studiilor. Dosarele de
înscriere se pot depune la Compartimentul resurse umane, în termen de
20 de zile de la data publicării anunţului. Pentru relaţii suplimentare vă
puteţi adresa la Compartimentul
resurse umane, din cadrul Primăriei
Municipiului Dorohoi sau la tel.
0231/610133, interior 114.
l Primăria comunei Borca organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice vacante de:
- CONSILIER , clasa I, grad profesional DEBUTANT, nivelul studiilor
S U P E R I O A R E - C O M PA R T I MENTUL FINANCIR-CONTABIL
ŞI ACHIZIŢII PUBLICE: Examenul
va avea loc la sediul PRIMĂRIEI
COMUNEI BORCA, constând în
proba scrisă – în data de 16 mai 2016,
ora 10,00 şi interviu - în data de 19
mai 2016 ora 10,00. Persoanele care
participă la concurs pentru ocuparea

funcţiilor publice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) are
cetăţenia română şi domiciliul în
România; b) cunoaşte limba română,
scris şi vorbit; b) are capacitate deplină
de exerciţiu; c) are o stare de sănătate
corespunzătoare funcţiei publice
pentru care candidează, atestată pe
bază de examen medical de specialitate; d) îndeplineşte condiţiile de
studii corespunzătoare funcţiei
publice, respectiv studii superioare studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; e) îndeplineşte condiţiile specifice pentru
ocuparea funcţiei publice; f) nu a fost
condamnată pentru pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului sau contra autorităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a
unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice; g) nu a fost
destituită dintr-o funcţie publică sau
nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în
ultimii 7 ani; h) - nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum
este definită prin lege. Candidaţii
depun dosarul de înscriere la concurs
la PRIMĂRIACOMUNEI BORCA,
începând cu data de 15 aprilie 2016
până pe data de 04 mai 2016(inclusiv)
şi care vor conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere ( anexa 3);
b) – copia actului de identitate; c) –
copiile diplomelor de studii şi a altor
acte care atestă efectuarea unor specializări; d) – cazierul judiciar; e) –
adeverinţă care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare (să conţină,
în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice); f) – declaraţia pe
propria răspundere care să ateste că
nu a desfăşurat activităţi de poliţie
politică; g) - declaraţie pe propria
răspundere că nu a fost destituit
dintr-o funcţie publică sau nu i-a
încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în
ultimii şapte ani. Copiile de pe actele
prevăzute mai sus se prezintă în copii
legalizate sau însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru
conformitate cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs. Formularul de înscriere se va pune la dispoziţia candidaţilor prin secretarul
comisiei de concurs .
l Municipiul Sighişoara, județul
Mureş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor
funcții publice de execuţie vacante: 1.
Inspector, clasa I, grad profesional

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administre Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Dosar executare nr.
1924972. Nr. DEC 9989/13.04.2016. 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 27.04.2016,
orele 11,30, în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa a III - a a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate, aparținând debitorului Moscopole SRL, cu sediul în jud.
Călărași, Mrj. Călărași, Str. Eroilor, Nr. 40, cod ﬁscal 1924972, în dosar de executare nr. 1924972,
prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: Cuptor pe gaz pentru patiserie,
paniﬁcație UNX-XG613, valoare 7.135 lei; Malaxor aluat BRV-IM18M, valoare 2.316 lei; Friteuză EMX10373, valoare 273 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
Procedura Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 14.04.2016. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312.939, int. 159.
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superior în cadrul Compartimentului
Resurse umane: - studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul: științe
administrative-Administrație publică /
științe juridice/ științe economice; vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice. 2. Referent, clasa III, grad
profesional principal în cadrul
Compartimentului Resurse umane: studii liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; - vechime: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice. 3. Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului
Protecţie civilă, protecţia muncii,
P.S.I.: - studii superioare de scurtă
durată, absolvite cu diplomă în domeniul: științe inginerești; - vechime: 9
ani în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice; 4. Consilier, clasa I, grad profesional superior
în cadrul Compartimentului Domeniu
public – Direcția Administrarea Patrimoniului: - studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul: științe administrative-Administrație publică /
științe inginerești /științe economice; vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice. 5. Consilier, clasa I, grad
profesional asistent în cadrul Compartimentului Domeniu public – Direcția
Administrarea Patrimoniului: - studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul:
științe administrative-Administrație
publică/științe inginerești/științe
economice; - vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice. 6. Polițist local, clasa
III, grad profesional superior în
cadrul Biroului Ordine Publică –
Serviciul Public Poliția Locală: - studii
liceale, respectiv studii medii liceale,
finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice; - permis de conducere categoria B. 7. Polițist local, clasa III, grad
profesional principal în cadrul Biroului Ordine Publică – Serviciul Public
Poliția Locală: - studii liceale,
respectiv studii medii liceale, finalizate
cu diplomă de bacalaureat; - vechime:
5 ani în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice; - permis de
conducere categoria B. 8. Polițist local,
clasa III, grad profesional asistent în
cadrul Biroului Ordine Publică –
Serviciul Public Poliția Locală: - studii
liceale, respectiv studii medii liceale,
finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- vechime: 6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice; - permis de conducere categoria B. 9. Polițist local, clasa I, grad
profesional debutant în cadrul Biroului Ordine Publică – Serviciul Public
Poliția Locală: - studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul: științe juridice/științe administrative; - permis de
conducere categoria B. 10. Polițist
local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Poliție rutieră –
Serviciul Public Poliția Locală: - studii
liceale, respectiv studii medii liceale,
finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime: 9 ani în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice; permis de conducere categoria B. 11.
Polițist local, clasa I, grad profesional
debutant în cadrul Biroului Poliție
rutieră – Serviciul Public Poliția
Locală: - studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul: științe juridice /științe
administrative; - permis de conducere
categoria B. 12. Polițist local, clasa II,
grad profesional superior în cadrul
Compartimentului Protecția mediului
– Serviciul Public Poliția Locală: studii superioare de scurtă durată,
absolvite cu diplomă; - vechime: 9 ani
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; - permis de
conducere categoria B. Concursul se
organizează la sediul Municipiului
Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7, județ
Mureș, astfel: - proba suplimentară:
16.05.2016, ora 9,00; - proba scrisă:
16.05.2016, ora 11,00; - interviul:
18.05.2016, ora 14,00. Data până la
care se pot depune dosarele de
înscriere: în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României–partea a III-a.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie
să cuprindă în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G.
nr. 611/2008, modificată și completată
prin H.G. nr. 1173/2008. Bibliografia se
afișează la sediul Municipiului Sighișoara și pe site-ul Municipiului Sighiș o a r a w w w. s i g h i s o a r a . o r g . r o .
Informații suplimentare se pot obține
la sediul Municipiului Sighișoara sau
la telefon: 0265-771280.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpăr licenţă (emblema) taxi în
toate reședinţele 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 Stancu Dănuţ este chemat la Judecătoria Deva, în data de 05.05.2016,
Complet C8 civil CC-fond funciar, ora
9.00, în dosarul nr.8724/221/2015, de
către Sunda Adrian pentru obligaţia
de a face radierea auto HD09CIW.
l Pîrjol Neta, domiciliată în Craiova,
str.Rovinari nr.32, bl.d, sc.1, ap.14 este
chemată la Judecătoria Craiova în
dosar 12855/215/2015 complet CMF4,
pentru termen: 03.05.2016 pentru
partaj în proces cu Tutunaru Nicu.
l Pușcașu Tudoriţa, Ţibu Lucia,
Codău Ana, Calinciuc Rodica, Albișteanu Maria, Panait Liliana, Creţu
Dumitru, Creţu Mitică, reclamanti în
dosar nr. 563/222/2015 având ca obiect
,,anulare act și partaj succesoral”, prin
mandatar Ţibu Niculai, cheamă în
judecată la Tribunalul Botoșani în
data de 11 mai 2016, pe pârâţii Creţu
Liviu și Creţu Mugurel, ambii cu
domiciliu necunoscut.
l Subscrisa SC Nutu SRL din Rm.
Vâlcea cheamă în judecată pe Georgescu Dumitru din com. Stoenești, sat
Stoenești, jud. Vâlcea, la Tribunalul
Vâlcea în dosarul nr.2812/90/2015
pentru data de 24.05.2016 având ca
obiect pretenţii aferente contractului
de muncă.
l Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vâlcea,
cheamă în judecată pe numiții Mărdășanu Claudia-Georgiana și Mozoc
Nicolae-Minodor, domiciliați în
comuna Ionești, sat Ionești, jud.
Vâlcea și comuna Vitomirești, sat
Vitomirești, județul Olt, în calitate de
i n t i m a ț i î n d o s a r u l c i v i l n r.
753/90/2016, cu termen de judecată în
data de 06.05.2016, având ca obiect
instituirea măsurii de protecție, aflat
pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vâlcea,
cheamă în judecată pe numiții Neață
Cristinel și Mandache Lăcrămioara
domiciliați în oraș Băbeni, Aleea Liceului, nr. 18, bl. H2, sc. B, ap. 20, jud.
Vâlcea și comuna Ionești, sat Ionești,
județul Vâlcea, în calitate de intimați
în dosarul civil nr. 750/90/2016, cu
termen de judecată în data de
06.05.2016, având ca obiect instituirea
măsurii de protecție, aflat pe rol la
Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
l Câștigătorul tombolei C&A
Customer Experience în urma extragerii din luna martie 2016,premiu ce
constă într-un voucher în valoare de
2.000RON, este dl.Stancu Andrei.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administre Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Dosar executare nr.
1924972. Nr. DEC 9988/13.04.2016. 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
27.04.2016, orele 11.00, în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa a III-a, a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Moscopole SRL, cu sediul în
jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Eroilor, Nr. 40, cod ﬁscal 1924972, în dosar de executare nr. 1924972,
prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: Spațiu comercial, suprafață 595.81
mp, situat în localitatea Călărași, jud. Călărași, str. Eroilor, nr. 40, valoare 21.880 lei; Teren – proprietar
Stamu Constantin. 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
Procedura Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 14.04.2016. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312.939, int. 159.

l Cristea Costel anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul ”Hală Industrială” propus a
fi amplasat în Tarla 19, parcela 92/31,
Bragadiru, Jud. Ilfov. Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Ilfov din București, str. Aleea
Lacul Morii nr. 1, sector 6 și la sediul
din Șos. Alexandriei 54 Bragadiru.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Ilfov.
l Primăria orașului Petrila organizează negociere directă în data de
25.04.2016, ora 10:00. 1.Informaţii
generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax și /
sau adresa de e-mail a persoanei de
contact: Consiliul Local al Orașului
Petrila – Serviciul Achiziții, Investiții,
Proiecte cu Finanțare Internațională,
Managementul Calității - cu sediul în
orașul Petrila, str. Republicii, nr. 196,
județul Hunedoara, tel./fax.
0254.550760, cod fiscal 4375097,
e-mail: primaria.petrila2008@yahoo.
com, persoană de contact - Ing. Jr.
Lang Mihaela. 2.Informaţii generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Obiectul
negocierii îl constituie concesionarea
prin procedura de negociere directă a
clădirii fostei Popicării cu suprafața
construită de 409 mp, a terenului
aferent în suprafață de 728 mp și a
terenului de sport în suprafață de 924
mp, situate în intravilanul orașului
Petrila, în str. Trandafirilor, Parcului
Tineretului, județul Hunedoara, în
vederea întreținerii acestuia, și desfășurarea de activități culturale, de
agrement și activități economice. 3.
Informaţii privind documentaţia de
atribuire: 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: Documentația de atribuire se va obține contracost, de la Serviciul Achiziții,
Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității,
camera 7. 3.2.Denumirea și adresa
serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Documentația
de atribuire se va obține contra-cost,
de la sediul Primăriei orașului Petrila,
str. Republicii, nr.196, Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare
Internațională, Managementul Calității, camera 7. 3.3.Costul și condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 54/2006: Valoarea
documentației 10 lei, se va achita la
casieria unității. 3.4.Data limită

pentru solicitarea clarificărilor:
21.04.2016. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data limită de depunere a
ofertelor: 25.04.2016, ora 09:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Petrila cu sediul în orașul
Petrila, str. Republicii, nr. 196, județul
Hunedoara, Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității, camera
7. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 25.04.2016, ora 10:00,
Primăria Petrila, str. Republicii,
nr.196, jud. Hunedoara, Serviciul
Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul
Calității, camera 7. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Deva, B-dul 1
Decembrie, nr.35, județul Hunedoara,
cod poștal 330005, telefon
0254.234755 sau 0254.211574, fax
0254.216333, e-mail: iniciu@just.ro.
Termenele pentru sesizarea instanței
sunt menționate în documentația de
atribuire. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 14.04.2016.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administratie al S.C.
Autogara Internationala Rahova S.A.
convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de
16.05.2015 ora 10:00 la sediul societatii
din Bucuresti, sos. Alexandriei, nr.164,
sector 5, cu urmatoarea ordine de zi:
1.Prezentarea si aprobarea raportului
de gestiune al Administratorilor pe
anul 2015 si descarcarea de gestiunea
consiliului de administratie; 2. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei
de cenzori; 3.Prezentarea si aprobarea
bilantului contabil, a contului de profit
si pierderi la 31.12.2015, repartizarea
profitului; 4.Numirea/Prelungirea
mandatelor de cenzor care expira la
data de 15.05.2016; Numirea cenzorilor se face pe o perioada de 3 (trei)
ani, iar atributiile sunt prevazute in
actul constitutiv a societatii; 5.Prezentarea si aprobarea BVC-ului pe anul
2016; 6.Diverse; In cazul in care nu va
fi indeplinit cvorumul legal, se va
convoca Adunarea Generala Ordinara
in data de 17.05.2016,la aceeasi ora si
in acelasi loc.
l Subsemnatul Oded Lior Robinson,
în calitate de administrator unic și
acţionar majoritar al SC Semrom
Transilvania SA înmatriculată la ORC
C l u j s u b n r. J 1 2 / 7 5 1 / 1 9 9 8 ,
CUI:RO10508007, cu sediul în com.
Baciu, str.Cheile Baciului, nr.4, jud.
Cluj, convoc în baza Legii nr.31/1990
Adunarea Generală Ordinara a Acţio-
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narilor SC Semrom Transilvania SA,
pentru data de 20.05.2016, ora 10.00,
la sediul societăţii cu următoarea
ordine de zi: 1.Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2015 și
descărcarea de gestiune a acestuia; 2.
Prezentarea și aprobarea bilantului
contabil și a contului de profit si pierdere pe anul 2015; 3.Prezentarea
Raportului auditorului financiar
privind activitatea financiară pe anul
2015. Documentele și informaţiile
referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi a adunării generale pot fi
consultate de acţionari la locul de
desfășurare a adunării începând cu
data de 16.05.2016. La ședinţă sunt
convocaţi toţi acţionarii societăţii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor
până la data de 16.05.2016. Dacă la
prima convocare adunarea generală
nu este statutară se reconvoacă pentru
data de 21.05.2016 ora 10.00 la aceeași
locaţie cu acceași ordine de zi.
l Convocare: Consiliul de Administrație S.C. IMCOM S.A., cu sediul în
București, str. Fântânica nr. 41, sector 2,
J40/2576/1991, C.U.I. RO 1294,
convoacă Adunarea Generală Ordinară
a acționarilor la sediul societății în data
de 19.05.2016, ora 11.00, cu următoarea
ordine de zi: 1. Prezentarea și aprobarea
raportului de gestiune al Consiliului de
Administrație pe anul 2015 și descărcarea de gestiune a Consiliului de
Administrație pentru anul 2015. 2.
Prezentarea și aprobarea bilanțului
contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2015. 3. Prezentarea și
aprobarea raportului întocmit de Consiliul de Cenzori ai societății. 4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli pentru anul 2016. 5.
Diverse. În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a doua convocare va avea loc la
data de 20.05.2016, în același loc, la
aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.
Data de referință: la Adunarea Generală vor participa toți deținătorii de
acțiuni aflați la data de 16.05.2016 în
evidențele SC Depozitarul Central SA.
Acționarii pot fi reprezentați pe bază de
procură specială autentificată. Documentele și materialele Adunării vor
putea fi consultate la sediul societății, de
luni până vineri între orele 10-14, începând cu data de 18.04.2016. Președintele Consiliului de administrație al SC
IMCOM SA, Andrea Ovidiu Ioan Asan.
l Completare la Convocatorul
publicat în Monitorul Oficial nr.
1249/28.03.2016 cu privire la ordinea
de zi: Consiliul de Administraţie al
S.C. SILVAROM S.A. cu sediul în
București, Intrarea Rocilor, nr. 12-16,
Sector 6, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J40/239/1991, Cod
fiscal RO 433926, prin Președintele
Consiliului de Administrare, ing.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administre Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Dosar executare nr.
6144099. Nr. DEC 9984/13.04.2016. 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
27.04.2016, orele 13.00, în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa a III - a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate, aparținând debitorului Auger Petrus SRL, cu sediul
în jud. Călărași, localitatea 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, 2.529,1961 mp, situată în
localitatea Ștefan cel Mare, jud. Călărași, valoare de 90.960 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 Procedura Fiscală, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data
de 14.03.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312.939, int. 159.
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ANUNȚURI

Bârle Ștefan completează ordinea de
zi a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor din data 28.04.2016,
conform Art.117 indice 1 din Legea
31/1990 cu modificările şi completările ulterioare, cu patru puncte noi: La
solicitarea unui grup de acţionari care
deţin 30.142 acţiuni (11,01%) din
totalul acţiunilor, pentru completarea
ordinii de zi cu două puncte: 9. Angajarea unui expert care să analizeze
activitatea societăţii, 10. Încheierea
unui contract de administrare între
societate şi Consiliul de Administraţie,
care să stabilească obiective şi criterii
de performanţă şi desemnarea unei
persoane care să negocieze şi să
semneze, din partea societăţii,
contractul de administrare. La solicitarea unui acţionar care deţine 61.891
acţiuni (22,613%) din totalul acţiunilor, pentru completarea ordinii de zi,
cu două puncte: 11. Completarea
Regulamentului privind regimul
juridic şi gestionarea acţiunilor S.C.
Silvarom S.A., 12. Alegerea comisiei
pentru aplicarea Regulamentului de
vânzare– cumpărare acţiuni S.C.
Silvarom S.A.
l Administratorul unic al Societăţii
SERVAGROMEC Dimbovita S.A.,
înregistrată la Registrul Comerţului
Dimbovita sub nr. J15/580/1991, CUI
919013, având sediul în Comuna
Petresti, Sat Greci, Judeţul Dîmboviţa, în temeiul art. 111 din Legea nr.
31/1990, republicată, convoacă
adunarea generală ordinară a acţionarilor societăţii, înscrişi în registrul
acţionarilor la data de referinţă
15.05.2015 adunare ce va avea loc la
sediul societăţii în data de
19.05.2016, orele 10.00, în prima
convocare, iar în cazul în care
adunarea nu se va putea ţine în
prima convocare, se va întruni la
data de 20.05.2016, la aceeaşi oră şi
în acelaşi loc, în a doua convocare, cu
următoarea ordine de zi: 1. Analiza
şi supunerea spre aprobare a Bilanţului contabil şi a Contului de Profit
şi Pierderi pentru exerciţiul financiar
al anului 2015; 2. Prezentarea
Raportului de Gestiune a Administratorului Unic pentru anul 2015; 3.
Prezentarea Raportului Cenzorilor
pentru exerciţiul financiar 2015; 4.
Prelungire mandate cenzori; 5.
Diverse. Documentele şi materialele
informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a adunării, se
pot consulta (şi/sau procura copii,
contracost), de la sediul societăţii.
Acţionarii pot participa la adunările
generale personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri speciale,
conform dispoziţiilor legale. Acestea
se vor depune în original la sediul
societăţii cu minimum 48 ore înainte
de data şinerii A.G.A.

l Administratorul unic al Societăţii
SEMANATOAREA S.A. cu sediul
social în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 319, Ob. 5, parter şi Ob. 401,
Sect. 6, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J40/1054/1991,
CIF RO432084, în temeiul art. 111 din
Legea nr. 31/1990, republicată,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii, înscrişi
în registrul acţionarilor la data de
referinţă 16.05.2016, adunare ce va
avea loc la sediul societăţii în data de
19.05.2016, orele 10.00, în prima
convocare, iar în cazul în care
adunarea nu se va putea ţine în prima
convocare, se va întruni la data de
20.05.2016, la aceeaşi oră şi în acelaşi
loc, în a doua convocare, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea,
analiza şi supunerea spre aprobare a
Bilanţului contabil şi a Contului de
Profit şi Pierderi pentru exerciţiul
financiar al anului 2015; 2. Prezentarea Raportului de Gestiune a Administratorului Unic pentru anul 2015; 3.
Prezentarea Raportului Cenzorilor
pentru exerciţiul financiar 2015; 4.
Prelungire mandat cenzori; 5. Diverse.
Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse
pe ordinea de zi a adunării, se pot
consulta (şi/sau procura copii, contracost), de la sediul societăţii. Acţionarii
pot participa la adunările generale
personal sau prin reprezentanţi, în
baza unei procuri speciale, conform
dispoziţiilor legale. Acestea se vor
depune în original la sediul societăţii
cu minimum 48 ore înainte de data
ţinerii A.G.A.
l S.C. Alliance Qwest Company S.A.
Constanţa, str. Timişana nr. 34,
camera 7, etaj 4. J13/1894/2013, CUI
32155852. CONVOCARE. Subsemnatul, Raduca Septimiu Manuel, în
calitate de administrator unic al societăţii Alliance Qwest Company S.A.,
convoacă adunarea generală ordinară
a Societăţii Alliance Q West Company
– S.A.(“Societatea”), persoană juridică
română, cu sediul în Constanţa, str.
Timişana nr. 34, camera 7, etaj 4,
judeţul Constanţa, înregistrată la
O.R.C. de pe lângă Tribunalul
Constanţa sub nr. J13/1894/2013,
având CUI 32155852, în data de
20.05.2016, ora 12:00 pentru
Adunarea Generală Ordinară, la
sediul societăţii din Constanţa, str.
Timişana nr. 34, camera 7, etaj 4,
judeţul Constanţa, cu următoarea
ordine de zi: 1. Prezentarea şi aprobarea Raportului Administratorului
pe anul 2015; 2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori privind
situaţia financiară anuală la
31.12.2015; 3. Discutarea şi aprobarea
situaţiei financiare anuale pe anul
2015; 4. Descărcarea de gestiune a
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administratorului pentru anul 2015; 5.
Reînnoirea mandatului cenzorilor; 6.
Diverse. În cazul în care la data şi la
ora precizate se constată că nu sunt
îndeplinite condiţiile necesare pentru
desfăşurarea Adunării Generale Ordinare, se convoacă o nouă Adunare
Generală Ordinară, cu aceeaşi ordine
de zi şi în acelaşi loc, în data de
23.05.2016, ora 12:00 pentru
Adunarea Generală Ordinară. La
Adunarea Generala Ordinară vor
participa toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor la data de
10.05.2016, stabilită ca dată de referinţă. Acţionarii pot participa la
adunare direct sau prin mandatari
împuterniciţi cu procura specială, ce
se va depune la sediul societăţii până
la data de 18.05.2016. Administrator
Unic, Raduca Septimiu Manuel.
l Convocator: EXPERT SPRL, cu
sediul în Arad, str. D. Bolintineanu, nr.
5, jud. Arad, RFO II 0018,
RO21101091, reprezentata prin Mot
Marius Macedon- asociat coordonator,
în calitate de administrator judiciar al
SC CONDOR SA, cu sediul în Bucureşti, Șoseaua Vergului, nr. 57, cod
022447, Sector 2, J40/395/1991, RO
5431 (dosar 19327/3/2012) aflat pe
rolul Tribunalului Bucuresti),
împreună cu administratorul special
al societăţii– dna. Voinea Maria,
convoacă pentru data de 18.05.2016,
ora 11,00, la sediul S.C. CONDOR
S.A., Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor, cu următoarea ordine de
zi: 1. Analiza programului de investiţii
pe anul 2015. 2. Aprobarea Procesului
verbal centralizator, cu ocazia încheierii operaţiunii de inventariere generală anuală a elementelor
patrimoniale ale SC CONDOR SA,
pentru anul 2015. 3. Aprobarea raportului Administratorului special pentru
anul 2015. 4. Aprobarea raportului
auditorului financiar pentru anul
2015. 5. Aprobarea modalităţii de
recuperare a pierderii fiscale înregistrate de societate în exerciţiile financiare anterioare. 6. Aprobarea
bilanţului contabil, a contului de profit
şi pierdere pentru anul 2015. 7.
Descărcarea de gestiune a Administratorului special pentru exerciţiul
financiar al anului 2015. 8. Analiza şi
aprobarea programului de investiţii
pentru anul 2016. 9. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru
anul 2016. 10. Aprobarea mandatului
Administratorului special pentru
contractarea de credite şi garanţii în
anii 2016 şi 2017. 11. Aprobarea
gajării şi ipotecării unor bunuri
mobile, pentru obţinerea unor garanţii
precum scrisori de garanţie bancară,
la cererea societăţii, în favoarea
terţilor (instituţii publice, furnizori,
clienţi). 12. Aprobarea împuternicirii

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administre Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Dosar executare nr.
3146595. Nr. DEC 9986/13.04.2016. 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
27.04.2016, orele 10.00, în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa I - a a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate, aparținând debitorului Dinamic Serv Food SRL, cu
sediul în jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Plevna, Nr. 22, cod ﬁscal 31465952, în dosar de executare nr.
31465952, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: Spațiu comercial,
Patiserie – Fast food, în suprafață de 125 mp, situat în municipiul. Călărași, str. Prelungirea. București,
nr. 12, în incinta Școlii Generale nr. 10, valoare 66.900 lei; Terenul aferent construcției: proprietar
Primăria Municipiului Călărași, contract de concesiune până la data de 10.08.2031. 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 Procedura Fiscală, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data
de 14.04.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312.939, int. 159.

persoanelor desemnate de adunare,
care să semneze toate documentele
necesare derulării operaţiunilor
bancare, în numele şi pe seama societăţii. 13. Aprobarea împuternicirii
persoanei desemnate de adunare să
efectueze toate demersurile legale şi să
semneze toate actele necesare pentru
înregistrarea hotărârilor adoptate. 14.
Aprobarea datei de 30.04.2016, ca
data de referinţă a acţionarilor care
urmează a beneficia de efectele acestei
hotărâri. 15. Diverse. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la data
menţionată, a doua convocare pentru
această şedinţă, cu aceeaşi ordine de
zi, va avea loc în data de 19.05.2016
ora 11,00, la sediul SC. CONDOR
S.A.. Data limită pentru depunerea
procurilor speciale la sediul debitoarei
SC CONDOR SA, este data de
16.05.2016. Documentele adunării pot
fi consultate la sediul societăţii
CONDOR S.A. începând cu data de
10.05.2016. Informaţii suplimentare
pot fi obţinute la tel.: 0722343784,
021-2555660, 0744235596.
l Convocator: EXPERT SPRL cu
sediul în Arad, str. D. Bolintineanu, nr.
5, jud. Arad, RFO II 0018,
RO21101091, reprezentată prin Mot
Marius Macedon- asociat coordonator,
în calitate de administrator judiciar al
SC CONDOR SA cu sediul în Bucureşti, Șoseaua Vergului, nr. 57, cod
022447, Sector 2, J40/395/1991, RO
5431 (dosar 19327/3/2012) aflat pe
rolul Tribunalului Bucureşti),
împreună cu administratorul special
al societăţii– dna. Voinea Maria,
convoacă pentru data de 18.05.2016
ora 13,00 la sediul S.C. CONDOR
S.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor cu următoarea
ordine de zi: 1. Prezentarea recomandării administratorului judiciar de
extindere a perioadei executării
Planului de reorganizare a debitoarei
CONDOR SA, de la 36 de luni la 48
de luni, respectiv din luna iunie 2017
si până în luna mai 2018 inclusiv. 2.
Prezentarea modificării corespunzătoare a Planului de reorganizare şi a
programului de plăţi, în sensul extinderii perioadei de executare a acestuia
de la 36 de luni la 48 de luni, respectiv
până în luna mai 2018 inclusiv. 3.
Aprobarea Planului de reorganizare şi
a programului de plăţi modificate în
sensul extinderii perioadei de executare a acestuia de la 36 de luni la 48 de
luni, respectiv până în luna mai
inclusiv. 4. Aprobarea modificării
structurii organizatorice a societăţii
CONDOR SA. 5. Aprobarea datei de
30.04.2016 ca data de referinţă a acţionarilor care urmează a beneficia de
efectele acestei hotărâri. 6. Diverse. În
cazul neîndeplinirii cvorumului
necesar la data menţionată, a doua

convocare pentru această şedinţă cu
aceeaşi ordine de zi va avea loc în data
de 19.05.2016 ora 13,00, la sediul S.C.
CONDOR S.A.. Data limită pentru
depunerea procurilor speciale la sediul
debitoarei S.C. CONDOR SA este
data de 16.05.2016. Documentele
adunării pot fi consultate la sediul
societăţii CONDOR SA, începând cu
data de 10.05.2016. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel.
0722343784, 021-2555660,
0744235596.
l Convocator: Consiliul de Administraţie al Societăţii Ana Teleferic S.A.,
persoană juridică română cu sediul în
Poiana Braşov, Hotel Sporturilor,
judeţul Braşov, număr de ordine în
Registrul Comerţului Braşov
J/08/988/1998, C.U.I. RO8698066,
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor şi Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
societăţii la data de 18 Mai 2016, la
sediul societăţii din Poiana Braşov,
Hotel "Sport", judeţul Braşov, pentru
toţi acţionarii înregistraţi în registrul
acţionarilor la data de referinţă 30
aprilie 2016, astfel: I. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va
avea loc pe data de 18 mai 2016, ora
12,00, la sediul societăţii din Poiana
Braşov, Hotel "Sport", judeţul Braşov,
cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al
Societăţii ANA TELEFERIC S.A.,
astfel: Art. 13 alin. 1 se propune a avea
următoarea formă: “(1) Adunarea
generală ordinară a acţionarilor se
întruneşte cel puţin o dată pe an, la
locul stabilit prin convocare, în
maximum 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar precedent.” Art. 21
alin. 2 se propune a avea următoarea
formă: „(3) Durata mandatului este de
un an, dacă prin hotărârea adunării
generale ordinare a acţionarilor de
numire a lor nu se va stabili o altă
durată a mandatului. Administratorii
sunt reeligibili în mod nelimitat.” 2.
Actualizarea Actului constitutiv al
societăţii ANA TELEFERIC S.A., cu
toate modificările aprobate de
adunarea generală a acţionarilor. 3.
Desemnarea reprezentantului acţionarilor pentru semnarea actului constitutiv actualizat, pentru perfectarea
documentelor si înregistrarea lor la
Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Braşov. În cazul în
care nu sunt îndeplinite condiţiile
legale de desfăşurare a adunării generale extraordinare a acţionarilor, a
doua adunare generală extraordinară
va fi convocată pentru data de 19 mai
2016, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu
aceeaşi ordine de zi. II. Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor va
avea loc pe data de 18 mai 2016, ora
12,30, la sediul societăţii din Poiana

Braşov, Hotel "Sport", judeţul Braşov,
cu următoarea ordine de zi: 1) Analiza
şi aprobarea situaţiilor financiare
anuale pentru exerciţiul financiar
2015, după prezentarea raportului
administratorilor şi auditorului; 2)
Aprobarea repartizării pe destinaţii a
profitului aferent anului 2015; 3)
Descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exerciţiul financiar
2015; 4) Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016; 5)
Alegerea administratorilor societăţii
Ana Teleferic S.A., stabilirea duratei
mandatului administratorilor şi a
indemnizaţiei acestora; 6) Desemnarea reprezentantului acţionarilor
pentru semnarea actului constitutiv
actualizat, pentru perfectarea documentelor şi înregistrarea lor la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Braşov.
În cazul în care nu sunt îndeplinite
condiţiile legale de desfăşurare a
adunării generale ordinare a acţionarilor, a doua adunare generală ordinară va fi convocată pentru data de 19
mai 2016, în acelaşi loc, la aceeaşi oră,
cu aceeaşi ordine de zi. Consiliul de
Administraţie al Societăţii Ana Teleferic S.A. Prin Preşedinte Copos
Alexandra.
l SC Legume Fructe Militari -SA
Târgovişte, Jud. Dâmboviţa, str.
Cooperaţiei, nr.5. RC: J40/2159/1991.
CUI: RO457704. Convocator. Preşedintele Consiliului de Administraţie al
S.C.Legume Fructe Militari S.A., în
conformitate cu prevederile Legii
nr.31/1990 republicată şi ale Actului
Constitutiv al Societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, care va avea loc la data de
17.05.2016, ora 12.00, în Bucureşti,
sector 6, strada Murguţa, nr.2, Bloc 7,
Parter, cu următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea Raportului Consiliului de
Administraţie pentru anul 2015,
raport întocmit pe baza bilanţului la
31.12.2015. 2.Aprobarea Raportului
Comisiei de Cenzori pentru anul 2015.
3.Aprobarea bilanţului, contul de
profit şi pierderi şi anexele pentru anul
2015, precum şi repartizarea profitului
dacă este cazul. 4.Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul
2016. 5.Prelungirea mandatului
membrilor Consiliului de Administraţie pentru o perioadă de 4 ani. 6.
Prelungirea mandatului membrilor
Comisiei de Cenzori pentru o perioadă
de 3 ani. Data de referinţă pentru
acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi
şi să voteze în cadrul adunărilor generale este data de 03.05.2016. În cazul
în care cvorumul de şedinţă nu va fi
întrunit în data de 17.05.2016, se
convoacă adunarea generală pe data
de 18.05.2016, la aceeaşi adresă, la
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administre Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Dosar executare nr.
22695227. Nr. DEC 9991/13.04.2016. 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
27.04.2016, orele 13.30, în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa a II-a, a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate, aparținând debitoarei Rox Textile SRL, cu sediul în
jud. Călărași, localitatea Călărași, str. Cornișei, nr. 58, bl. E21, sc. E, ap. 8, cod ﬁscal 22695227, în
dosar de executare nr. 22695227, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este:
Construcție (Secție de croitorie), în suprafață de 72,5 mp, situată în localitatea Alexandru Odobescu,
sat Nicolae Bălcescu, jud. Călărași, în valoare de 25.645 lei. Teren intravilan aferent construcției proprietar Primăria comunei Alexandru Odobescu. 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 Procedura Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 14.04.2016.
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312.939, int. 159.
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Începând cu data convocării documentele şi materialele informative
referitoare la ordinea de zi se pot
consulta şi/sau procura contra cost de
la sediul societăţii. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la numărul de telefon:
021.410.54.43. Acţionarii persoane
fizice pot participa la adunarea generală a acţionarilor direct sau prin
reprezentanţi, conform prevederilor
legale, pe baza unor procuri speciale.
Acţionarii pot obţine modele de
procură specială de la sediul societăţii
începând cu data convocării. Procurile
speciale vor fi depuse/transmise la
sediul societăţii până la data de
15.05.2016, ora 16.00; procurile
depuse după această dată nu vor fi
luate în considerare. Acţionarii
persoane juridice pot participa la
adunarea generală a acţionarilor prin
reprezentantul lor legal sau prin
persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare, pe baza unei
împuterniciri care va conţine toate
elementele de identificare ale
persoanei juridice şi ale persoanei
împuternicite. Preşedinte al Consiliului de Administraţie, Vasile Valerica.
l SC Dâmboviţa -SA Târgovişte, Jud.
Dâmboviţa, str.Cooperaţiei, nr.5. RC:
J15/352/1991. CUI: RO916564.
Convocator. Preşedintele Consiliului
de Administraţie al S.C.Dâmboviţa
S.A., în conformitate cu prevederile
Legii nr.31/1990 republicată şi ale
Actului Constitutiv al Societăţii,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, care va avea loc la
sediul societăţii din Târgovişte,
Judeţul Dâmboviţa, strada Cooperaţiei, nr.5, în data de 19.05.2016, ora
10.00, cu următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea Raportului Consiliului de
Administraţie pentru anul 2015,
raport întocmit pe baza bilanţului la
31.12.2015. 2.Aprobarea Raportului
Comisiei de Cenzori pentru anul 2015.
3.Aprobarea bilanţului, contul de
profit şi pierderi şi anexele pentru anul
2015, precum şi repartizarea profitului
dacă este cazul. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul
2016. 5.Alegerea/realegerea pentru o
perioadă de 3 ani a membrilor Comisiei de Cenzori şi a Cenzorului
Supleant. Data de referinţă pentru
acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi
şi să voteze în cadrul adunărilor generale este data de 05.05.2016. În cazul
în care cvorumul de şedinţă nu va fi
întrunit în data de 19.05.2016, se
convoacă adunarea generală pe data
de 20.05.2016, la aceeaşi adresă, la
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.
Începând cu data convocării docu-

mentele şi materialele informative
referitoare la ordinea de zi se pot
consulta şi/sau procura contra cost de
la sediul societăţii. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la numărul de telefon:
0245.612.165. Acţionarii persoane
fizice pot participa la adunarea generală a acţionarilor direct sau prin
reprezentanţi, conform prevederilor
legale, pe baza unor procuri speciale.
Acţionarii pot obţine modele de
procură specială de la sediul societăţii
începând cu data convocării. Procurile
speciale vor fi depuse/transmise la
sediul societăţii până la data de
17.05.2016, ora 16.00; procurile
depuse după această dată nu vor fi
luate în considerare. Acţionarii
persoane juridice pot participa la
adunarea generală a acţionarilor prin
reprezentantul lor legal sau prin
persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare, pe baza unei
împuterniciri care va conţine toate
elementele de identificare ale
persoanei juridice şi ale persoanei
împuternicite. Preşedinte al Consiliului de Administraţie, Vasile Valerica.

Inscrierile se fac la sediul UAT
comuna Sacalaz, pana in data de
05.05.2016 ora 12,00. Se pot inscrie la
licitatie doar crescatorii de animale cu
domiciliul stabil in comuna Sacalaz si
care au inscrise animalele in RNE.
Celelalte conditii, precum si taxele de
participare la licitatie sunt prezentate
in caietul de sarcini si in anexele la
HCL nr. 37/31.03.2016, aprobata de
Consiliul Local Sacalaz, documente ce
pot fi cumparate la pretul de 50 lei.

LICITAȚII

l Primăria oraşului Bragadiru,
județul Ilfov, cu sediul în oraşul Bragadiru, şos.Alexandriei nr.249, judeţul
Ilfov, scoate la licitație publică
deschisă, în vederea inchirierii două
spații cu altă destinație, din Casa de
Cultură ”Mihai Eminescu”, situată în
oraşul Bragadiru, şos. Alexandriei 478,
județul Ilfov, după cum urmeaza:- sala
E 26 (corp B, etaj 1), cu o suprafață
utilă de 17,47 mp;- sala E 27 (corp B,
etaj 1), cu o suprafață utilă de 17,65
mp .Licitaţia va avea loc în data de
18.05.2016, orele 12:00.Cererea de
înscriere la licitaţie, însoţită de documentele solicitate, conform Caietului
de sarcini, se vor depune până la data
de 16.05.2016, orele 12:00, la Registratura Primăriei oraşului Bragadiru
judeţul Ilfov. Relaţii la telefon 021 448
07 95 interior 123.

l Erată la anunţul publicat în data de
14.04.2016 în ziarul Jurnalul Naţional,
rubrica: Licitaţii al Primăriei Oraşului
Ştei aducem la cunoştinţă următoarele: -se modifică din „Data, ora şi
locul deschiderii ofertelor: 06.06.2016,
ora 12.00” în „Data, ora şi locul
deschiderii ofertelor: 06.05.2016, ora
12.00”. Restul condiţiilor rămân
neschimbate.
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 localitatea Valea Adâncă,
comuna Miroslava– 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 depunerea ofertelor:
04.05.2016, orele 9.00.
l UAT comuna Sacalaz, jud. Timis,
cu sediul in Sacalaz nr. 368, tel/fax
0256 367 101, anunta scoaterea la
licitatie publica cu strigare, in vederea
concesionarii pe o perioada de 10 ani,
a pasunilor aflate in proprietatea UAT
comuna Sacalaz. Licitatia va avea loc
in data de 06.05.2016, ora 10,00, la
sediul UAT comuna Sacalaz nr. 368.

l Primăria oraşului Bragadiru, cu
sediul în oraşul Bragadiru, şos.
Alexandriei nr.249, judeţul Ilfov,
scoate la licitaţie publică deschisă,
terenul în suprafaţă de 6 mp, situat în
domeniul public al oraşului Bragadiru
– adiacent imobilului din şos. Alexandriei nr. 36-38, județul Ilfov. Licitaţia
va avea loc în data de 18.05.2016,
orele 10:00.Cererea de înscriere la
licitaţie însoţită de documentele solicitate, conform Caietului de sarcini, se
vor depune până la data de
16.05.2016, orele 12:00, la Registratura Primăriei oraşului Bragadiru
judeţul Ilfov. Relaţii la telefon 021 448
07 95 interior 123.

l S.C. CITADIN S.A. Iasi, cu sediul
in Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod
700310, organizeaza la sediul sau
procedura de „licitatie deschisa”, cu
oferte de pret in plic inchis, in vederea
atribuirii contractului „Piese de
schimb pentru auto si utilaje”. Pentru
participarea la procedura de achizitie,
ofertantul trebuie sa indeplineasca
conditiile cerute in „Documentatia de
achizitie” care se poate ridica de la
sediul SC CITADIN SA, serviciul
achizitii, contra sumei de 100 lei pana
pe data de 26.04.2016. Criteriul care
va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: pretul cel mai scazut. Documen-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administre Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Dosar executare nr.
5914084. Nr. DEC 9985/13.04.2016. 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
27.04.2016, orele 09.30, în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa I - a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate, aparținând domnilor Bălan George și Bălan Valerica, cu
domiciliul în Jud. Călărași, Mun. Călărași, str. Belșugului, Bl. A11, sc. 1, ap. 8, garantate în favoarea
debitoarei Bălan Geval SNC, cu sediul în jud. Călărași, loc. Ulmu, cod ﬁscal 5914084, în dosar de
executare nr. 5914084, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: Teren
extravilan, în suprafață de 26,600 mp, situat în loc. Ulmu, jud. Călărași, nr. cadastral 20757, înscris în
Cartea funciară nr. 20757 UAT Ulmu, în valoare de 70.049 lei; Teren extravilan, în suprafață de 22,800
mp, situat în loc. Ulmu, jud. Călărași, nr. cadastral 20753, înscris în Cartea funciară nr. 20753 UAT
Ulmu, în valoare de 60.042 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
Procedura Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 14.04.2016. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312.939, int. 159.

tatia de ofertare va fi depusa la
registratura unitatii, pana la data de
27.04.2016, orele 10:00. Procedura se
va desfasura la sediul S.C. CITADIN
S.A. in ziua de 27.04.2016, cu incepere
de la orele 12:00. Relatii suplimentare
privind procurarea documentatiei si
conditiile de participare se pot obtine
la tel.: 0232 – 240.887.
l Lichidator judiciar vinde prin licitație publică bunurile imobile absolut
indispensabile exploatării, aparţinând
debitoarei Moldomin SA, împreună cu
transferul drepturilor dobândite şi
obligaţiilor asumate prin Licenţa de
concesiune pentru exploatarea minereului cuprifer nr. 2781/2001, pentru
perimetrul Moldova Nouă - Cariera
de Banatite. Informaţiile necesare
sunt cuprinse în Caietul de sarcini
care poate fi achiziţionat la adresa:
Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76,
jud. Cluj, Romania, tel. 0040-364412631, fax: 0040-364-412632, email:
office@rtz.ro. Licitaţia se va desfăşura
în data de 09 Mai 2016, de la ora
10:00, la sediul lichidatorului judiciar.
În condițiile în care licitația publică
din data de 09 Mai 2016 nu se va final i z a c u a dj ude c a r e , ur m ă t o a rele şedințe de licitație vor avea loc în
a doua zi de luni a fiecărei luni din an.
În condițiile în care a doua zi de luni
din lună este declarată conform legii
zi nelucrătoare, licitația se va organiza
în ziua de luni a următoarei săptămâni din aceeaşi lună.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
a persoanei de contact: Primăria
Municipiului Caracal, str.Piaţa Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, telefon:
0249.511.384, fax: 0249.517.516,
email: office@primariacaracal.ro. 2.
Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: Concesionarea prin
licitaţie publică deschisă a 3 suprafeţe
de teren de 5,00 mp fiecare, aparţinând domeniului public al municipiului Caracal, pentru amplasarea a 3
panouri publicitare tip baklit, situate
în str.Iancu Jianu intersecţia cu
Intrarea Muzeului, Calea Bucureşti la
Sud de Bl. A1 şi Calea Bucureşti la Est
de Bl.A7. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia
de atribuire a fost întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G.54/2006.
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia şi
instrucţiunile privind organizarea

licitaţiei se pot obţine zilnic de luni
până vineri, în urma unei cereri scrise.
3.2 Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Primăria Municipiului Caracal,
Compartimentul Concesiuni,
Contracte, Acorduri, din strada Piaţa
Victoriei, nr.8. 3.3. Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.54/2006: Costul pentru
obţinerea acestui exemplar este de 50
lei, ce se va plăti la casieria Primăriei
Municipiului Caracal. 3.4.Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
13.05.2016, ora 14.00. 4.Informaţii
privind ofertele: Ofertele vor conţine
cerinţele specifice prin documentaţia
de atribuire şi instrucţiunile privind
modul de elaborare şi prezentare a
ofertelor. 4.1.Data limită de depunere
a ofertelor: 16.05.2016, ora 16.30.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Ofertele se vor depune la
sediul Primăriei Municipiului Caracal
din str.Piaţa Victoriei, nr.8, Compartiment informare, relaţii publice.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: Ofertele
se vor depune într-un singur exemplar.
5.Data şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20.05.2016, ora 10.00, în
prezenţa ofertanţiilor la sediul Primăriei Municipiului Caracal din str. Piaţa
Victoriei, nr.10. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Judecătoria Caracal, tel.0249.511.030,
fax: 0249.516.689, e-mail: jud-caracal@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
14.04.2016.
l Activ Insolv SPRL, lichidator al SC
TUROL SRL anunţă vânzarea prin
licitatie publică, în condiţiile art. 116
alin. 2 din Legea nr. 85/2006, a bunurilor imobile si mobile proprietatea
debitoarei, dupa cum urmeaza: construcţia pensiune, cu regim de
inaltime D+P+1E+M, cu suprafata
construita la sol de 305 mp, suprafata
totala de 1164,65 mp, suprafata utila
de 978,19 mp, situata in localitatea
Baile Olanesti, strada Aleea Muncitorilor, nr. 5, la pretul de pornire al licitatiei de 674.616 lei. Pensiunea este
situata pe terenul intravilan in suprafata totala de 717 mp compus din 557
mp teren avand categoria de folosinta
curti constructii si 160 mp teren avand
categoria de folosinta padure, avand
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ca proprietar pe Pralea Emilian si
Pralea Elena. Terenul se afla in executare silita si este scos la vanzare de
BEJ Gigoi Emil. - bunurile mobile –
mobilier comercial si aparatura electrica comerciala si birotica (paturi,
mese, scaune, frigidere, imprimante,
etc.) la pretul total de pornire al licitatiei de 59.634 lei. In conformitate cu
hotararea adunarii creditorilor nr.
254/13.04.2016, toate bunurile scoase
la licitatie se vand in bloc, terenul pe
care se afla amplasata constructia
urmand a fi achizitionat separat in
cadrul procedurii de executare a BEJ
Gigoi Emil la pretul de pornire al licitatiei de 165.750 lei. Sedinţele de licitaţie publică se organizează saptamanl
la sediul lichidatorului din Rm.
Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL,
sc. A, parter, incepand cu 09.05.2016
ora 12:00. Caietul de sarcini si orice
informatii se pot obţine la sediul lichidatorului sau la telefon 0743050727;
0742307351, fax 0350414880.
l Administratori judiciari asociaţi
Yna Consulting SPRL şi Consultant
Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual
ales în Drobeta-Turnu-Severin, str.
Mărăşeşti, nr.18, jud. Mehedinţi,
anunţă licitaţie publică cu strigare
pentru vânzarea bunurilor mobile şi
imobile existente în proprietatea debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, cu
sediul în Drobeta-Turnu-Severin, str.
IC.Brătianu, nr.11, parter, camera 2,
judeţul Mehedinţi, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr.J25/276/2012, având cod
de identificare fiscală nr.6633311,
aflată în procedura generală de insolvenţă, în dosar nr.6902/101/2012 aflat
pe rolul Tribunalului Mehedinţi, după
cum urmează: 1.proprietate imobiliară
de tip industrial-hale comercial-depozitare şi birouri, situate în localitatea
Timişoara, str.E.Baader, nr.13, judeţul
Timiş, compusă din: clădire birouri
P+1E+M având suprafaţa de
1.015mp, CF410601 Timişoara, nr.
Cadastral 722/13/4/5/2; depozit,
magazie metalică şi birou depozit
având suprafaţa de 2.688mp,
CF410598 Timişoara, nr. Cadastral
722/13/4/2; teren intravilan în suprafaţă de 951mp, CF410600 Timişoara,
nr. Cadastral 722/13/4/4, la preţul de
pornire a licitaţiei de 618.360,00Euro,
valoarea nu include TVA. Titlul
executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea
bunurilor mobile şi imobile, o reprezintă Sentinţa nr. 151 din şedinţa
publică din data de 23.03.2015
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi
în dosarul nr. 6902/101/2012/a102,
prin care s-a dispus ridicarea suspendării. Licitaţia va avea loc la punctul

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administre Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Dosar executare nr.
22695227. Nr. DEC 9990/13.04.2016. 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
27.04.2016, orele 13.00, în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa a II - a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate, aparținând doamnei Păunescu Roxana-Cornelia, cu
domiciliul în București, str. Nicolae Caranﬁl, nr. 54, garantate în favoarea debitoarei Rox Textile SRL, cu
sediul în jud. Călărași, loc. Călărași, str. Cornișei, nr. 58, Bl. E21, Sc. E, Ap. 8, cod ﬁscal 22695227, în
dosar de executare nr. 22695227, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este:
Construcție (Secție de croitorie) în suprafață de 121 mp, teren intravilan aferent construcției în
suprafață de 200 mp, situată în localitatea Alexandru Odobescu, sat Nicolae Bălcescu, jud. Călărași, nr.
cadastral 20089, înscris în Cartea funciară nr. 20089 UAT Alexandru Odobescu, în valoare de 62.041
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 Procedura Fiscală,
când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 14.04.2016. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312.939, int. 159.
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de lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara, str.Enric Baader,
nr.13, jud.Timiş, la data de 19.04.2016,
ora 14.00, iar în cazul în care bunurile
nu vor fi valorificate, licitaţia va fi
reluată, în aceleaşi condiţii, la data de
26.04.2016, ora 14.00, la data de
03.05.2016, ora 14.00, la data de
10.05.2016, ora 14.00, la data de
17.05.2016, ora 14.00, respectiv la data
de 24.05.2016, ora 14.00. Participarea
la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini şi consemnarea unei cauţiuni de 10% din preţul
de pornire al licitaţiei, până la începerea licitaţiei în contul unic de insolvenţă deschis la Banca Comercială
Carpatica,
sub
n r.
RO98CARP036000766158RO01.
Invităm pe toţi cei care vor să se
prezinte la şedinţa de licitaţie la
termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop şi pâna la acel termen să
depună oferte de cumpărare. Somăm
pe toţi cei care pretind vreun drept
asupra imobilelor să anunţe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub
sancţiunea prevazută de lege. Informaţii suplimentare, privind bunurile
scoase la licitaţie, la telefoanele:
0252/328.293, 0744.528.869,
0252/354.399, 0742.592.183,
0256/220.827 sau 0745.267.676 şi pe
site-urile: www.ynaconsulting.ro şi
www.consultant-insolventa.ro.
l Subscrisa VIA INSOLV SPRL scoate
la vânzare prin licitaţie publică pornind
de la pretul de evaluare redus cu 10%
urmatoarele proprietati imobiliare
apartinand Foraj Bucuresti SA: - teren
in suprafata de 46.611 mp, 25 de
constructii, drumuri interioare ateliere,
imprejmuire din beton, platforma
pentru depozitare, instalatie de canali-

zare pentru ape pluviale, instalatie de
canalizare pentru ape menajere, instalatie electrica forta, retea electrica de
alimentare, retea electrica exterioara
pentru iluminat, retea exterioara pentru
alimentare cu apa, retea gaze, subtraversare sosea conducta de alimentare cu
apa, module radiante, post de transformare, tablouri electrice, centrala
termica, situate in Boldesti - Scaeni, str.
Gloriei, nr.29, judet Prahova, pret
2.396.993 lei fara TVA; - teren intravilan in suprafata de 19.523 mp, situat
in Floresti, judet Prahova, pret 309.170
lei fara TVA; - teren intravilan in suprafata de 433,11 mp, situat in Bucuresti,
str. Dej, nr.2-4, sector 1, pret 409.975 lei
fara TVA; - teren in suprafata de 1.030
mp si sonda nr. 2662, situate in Otopeni,
judet Ilfov, pret 426.387 lei fara TVA; teren in suprafata de 947 mp, sonda nr.
2663, situate in Otopeni, judet Ilfov,
pret 507.785 lei fara TVA; - teren in
suprafata de 835 mp si sonda nr. 2664,
situate in Otopeni, judet Ilfov, pret
76.955 lei fara TVA; - teren in suprafata
de 1.024 mp si sonda nr. 2666, situate in
Otopeni, judet Ilfov, pret 218.288 lei
fara TVA; - teren in suprafata de 1.555
mp si sonda nr. 1582, situate in
Jimbolia, judet Timis, pret 31.334 lei
fara TVA; - teren in suprafata de 1.500
mp si sonda nr. 4630, situate in
Jimbolia, judet Timis, pret 30.558 lei
fara TVA; - teren extravilan (pasuni) in
suprafata de 30.200 mp, situat in com.
Porumbacu de Jos, sat Colun, judet
Sibiu, pret 86.737 lei fara TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul judiciar şi
vor depune documentele de participare
la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de
21.04.2016, ora 15/00. In cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de
05.05.2016, 12.05.2016, 19.05.2016
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respectiv 26.05.2016 la aceeasi ora la
sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800.
l Municipiul Paşcani, cu sediul în str.
Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi,
cod 705200, telefon 0232/762300, int.
129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în
data de 16.05.2016, ora 12.00, licitaţie
publică cu strigare, având ca obiect
închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani
a terenurilor disponibile – pozițiile 13,
51, situate în Piața Vale, Str. Ceferiştilor, Nr. 4 şi poziția 52, situată în Piața
Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8,
proprietate publică a Municipiului
Paşcani, județul Iaşi, prezentate mai
jos: 1. Terenurile disponibile – pozițiile
13, 51, situate în Piața Vale, Str. Ceferiştilor, Nr. 4 şi poziția 52, situată în
Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr.
6-8, prezentate în Anexa nr. 3 la HCL
nr. 32/08.02.2016. Documentația de
închiriere (Caietul de sarcini şi Regulamentul de organizare şi desfăşurare
a licitației publice cu strigare) poate fi
achiziționată de la sediul Municipiului
Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16,
judeţul Iaşi, Compartimentul Patrimoniu şi contracte - Camera 31.
Perioada de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este 19.04.2016 –
10.05.2016, ora 16.00. Preţul de
achiziţionare a documentaţiei de atribuire este de 100 lei şi poate fi achitat
prin virament în contul: RO52TREZ40721E300530XXXXX, deschis la
Trezoreria Paşcani. Cuantumul
garanției de participare la licitație este
de 10% din preţul minim de începere a
licitaţiei pentru terenurilor disponibile
– pozițiile 13, 51, situate în Piața Vale,
Str. Ceferiştilor, Nr. 4 şi poziția 52,

situată în Piața Deal, Str. Eugen
Stamate, Nr. 6-8. Garanția de participare la licitație poate fi achitată prin
virament în contul: RO52TREZ40721E300530XXXXX, deschis la
Trezoreria Paşcani. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor este
09.05.2016, ora 16.00. Data limită de
depunere a documentelor de calificare
(documentele obligatorii necesare
participării la licitație) este 11.05.2016,
ora 12.00. Acestea se depun la sediul
Municipiului Paşcani situat în str.
Stefan cel Mare, nr.16, județul Iaşi –
Registratură. Prețul minim de începere al licitației pentru terenurile
disponibile – pozițiile 13, 51, situate în
Piața Vale, Str. Ceferiştilor, Nr. 4 şi
poziția 52, situată în Piața Deal, Str.
Eugen Stamate, Nr. 6-8 este prezentat
detaliat în Caietul de sarcini. Fiecare
participant la licitație depune o
singură cerere însoțită de documentele
necesare şi obligatorii participării la
licitație, pentru bunul care face
obiectul acesteia. Licitația publică cu
strigare se va desfăşura la sediul
Municipiului Paşcani, în data de
16.05.2016, ora 12.00, la Camera 44 –
Sala seminarii. Instanţa competentă în
soluţionarea litigiilor apărute este
Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios
Administrativ, str. Anastasie Panu, nr.
25, judeţul Iaşi, telefon 0232/260600.
Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, în vederea
publicării, este 15.04.2016.
l Organizatorul licitaţiei: Regia
Publică Locală Ocolul Silvic Bucegi
Piatra Craiului RA cu sediul în Cristian, Aleea Eroilor nr. 7, jud. Braşov,
tel. 0268/236102, fax: 0268/236.320,
e-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com.
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 5
mai 2016, ora 12,00. Locul desfăşurării licitaţiei: Cristian, Aleea Eroilor
nr. 7, jud. Braşov. Tipul licitaţiei: licitație publică cu strigare. Licitaţia este
organizată şi se va desfăşura conform
prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.
924/2015. Data şi ora organizării
preselecţiei: 27 aprilie 2016, ora 13,00.
Data şi ora- limită până la care poate
fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 27 aprilie
2016, ora 12,00. Lista loturilor care se
licitează, preţul de pornire a licitaţiei
şi pasul de licitare pentru fiecare lot
sunt afişate la sediul organizatorului şi
pe site-ul www.ocoalederegim.ro.
Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 119,43 mc, din
care pe sortimente: -lemn pentru

cherestea: 65,43 mc; -lemn rotund de
foioase şi răşinoase pentru construcţii:
54 (mc); şi, respectiv, pe specii şi grupe
de specii: -molid: 101,57 (mc); -fag:
7,19 (mc); -stejar: 10,67 (mc). Masa
lemnoasă fasonată oferită spre
vânzare nu provine din fond forestier
proprietate publică certificat. Masa
lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se
poate adjudeca prin negociere. Caietul
de sarcini poate fi procurat de la sediul
organizatorului licitaţiei începând cu
data de: 14 aprilie 2016. Operatorul
economic/ grupul de operatori economici participant/ participanți la licitație trebuie sa achite, anterior
începerii sedinței de licitație, o
garanție de contractare în cuantum de
5% din valoarea de pornire la licitație
pentru volumul de masă lemnoasă pe
care intentionează să-l cumpere. Neîncheierea contractului de vânzare –
cumpărare a masei lemnoase
adjudecate în termen de 10 zile lucrătoare de la data licitației, din culpa
exclusivă a operatorului economic/
grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării
pentru masa lemnoasă respectivă şi
pierderea garanției de contractare
aferente. Tariful de participare la licitație este în valoare de 100 lei. Alte
informaţii privind organizarea şi
desfăşurarea licitaţiei: cererea de
participare însoțită de documentele
prevăzute în caietul de sarcini pot fi
depuse la sediul regiei sau pot fi
trimise în format pdf pe fax, prin
poştă sau pe e-mail. Documentele
ataşate cererii de participare, în copie,
vor fi certificate de conformitate cu
originalul prin semnarea de către
reprezentanții legali ai operatorului
economic/ grupului de operatori
economici. Pentru informații şi date
suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Regia Publică
Locală Ocolul Silvic Bucegi Piatra
Craiului RA, persoana de contact: ing.
Misica Leonte Cornel, la numerele de
telefon si fax: 0268/236.102 şi
0268/236.320 sau pe adresa de e-mail:
ocolulsilvicbucegi@gmail.com.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator
eliberat de Registrul Comertului Bucuresti la 2.09.2003 privind activitati
autorizate al SC Ela Com Prod Serv
Impex SRL avand J40/1507/1992 si
CUI 3153912 pentru punctual de lucru
din Bucuresti sector 6 Bd. Iuliu Maniu
nr. 16, BL. 14, parter. Il declar nul.
l Grafic Proiect SRL declar pierdut
Certificatul de Inregistrare nr. A

273292, emis la data de 06.10.1997,
Cod Unic de Inregistrare 9833802
atribuit in data de 13.10.1997,numar
de ordine in Registrul Comertului
J03/735/1997.
l Pierdut Adeverinta achitare integrala
apartament, pe numele Tranca Marin si
Tranca Dumitra. O declar nula.
l Pierdut Certificat părţi sociale, de la
nr.53513-53545, în valoare de 330
RON, eliberat pe numele Crăciun
Teodora. Îl declar nul.
l Pierdut Certificat părţi sociale, de la
nr.53418-53512, în valoare de 950
RON, eliberat pe numele Crăciun
Teodora. Îl declar nul.
l Declar pierdute (nule) următoarele
acte: contract de vânzare- cumpărare
nr. 363/5 martie 2003 original, un
exemplar; încheiere nr.36511 original,
eliberate de Jud. Sect. 2 Bucueşti pe
numele Constantinescu Irina; certificat
energetic eliberat pe acelaşi nume.
l Declar pierdut (nul) carnet de note
111/2014 de la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi
Străine, secția Spaniolă- Engleză, pe
numele Tarancă I. Maria.
l Pierdut legitimație executor fiscal
eliberată de M.E.F.-A.N.A.F. A.F.P.S.2
nr. 22 din data de 22.06.2008 pe numele
Juverdianu Dumitru. O declar nulă.

COMEMORĂRI
Foştii colegi şi prietenii de la Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie,
Universitatea “Politehnica” din Bucureşti comemorează în aceste zile şapte
ani de la dureroasa despărţire de
I U L I A KO S T R A K I E V I C I ş i
CEZARA NIŢĂ, victime ale unui
cumplit accident rutier, care s-a întâmplat în seara zilei de 31 martie 2009.
Într-o secundă, două destine au fost
frânte şi atâtea vise spulberate; un gol
imens s-a deschis în sufletele tuturor
celor care le-au cunoscut. Inima
Cezarei a încetat să bată la doar cateva
ore după accident, pe 1 aprilie. După
aproape trei săptămâni, pe 17 aprilie,
Iulia a pierdut şi ea lupta pentru viaţă.
Ne-am întrebat neîncetat dacă moartea
lor a avut vreun sens. Nu am găsit
răspuns şi am acceptat-o cu greu,
urmând sfatul preotului care le-a dat
dezlegarea pe drumul veşniciei. Alături
de familiile care nu vor putea niciodată
să compenseze pierderea fiicelor lor,
păstrăm acestora o amintire luminoasă
şi ne rugăm pentru liniştea sufletelor şi
odihna lor veşnică!

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul de
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul
2016, luna aprilie, ziua 26. În temeiul art. 250, alin. (1), din Legea nr. 207/2015, privind Codul de
procedură ﬁscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 26, luna
aprilie, anul 2016, ora 12, în localitatea Bucșani, sat Bucșani, județul Dâmbovița, se vor vinde prin
licitație publică (licitația a II-a), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Tur Voiaj
Gogu SRL, cu domiciliul ﬁscal în comuna Bucșani, sat Bucșani, județul Dâmbovița, cod de identiﬁcare
ﬁscală 14531843: Denumirea 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 TVA (lei), Cota TVA / neimpozabilă; Semiremorcă, marca Schmitz S01 Cargobull, nr.
înmatriculare DB-85-GOG, 20.769 lei, 20%; Semiremorcă, marca Schmitz S01 Cargobull, nr.
înmatriculare DB-81-GOG, 40.532 lei, 20%. Total general: 61.301 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe
valoare adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 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 al licitație; 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. 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 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, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul A.J.F.P. Dâmbovița, str.
Calea Domnească, nr. 166, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, et. 3, camera 307 sau la telefon
numărul 0245.616.779, int. 458, persoană de contact: Apostoaie Valentina-Mihaela. Data aﬁșării:
15.04.2016.

