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OFERTE SERVICIU
Angajăm şofer Tir pe comunitate minim 2-3 luni.
Tel.: 0747.475.307.
În data de 11-12-2015, ora 9 va avea loc la sediul
Primăriei or. Mărăşeşti, jud. Vrancea, Concursul
pentru ocuparea a unui post vacant, pe perioadă
nedeterminată, personal contractual, de şef birou
la Centrul de zi socio-educaţional. Condiţii de
participare: 1. Generale- conform art. 3 din H.G.
nr.286/2011 modificată şi completată; 2. Specificestudii superioare cu diploma de licenţă în asistenţă socială sau psihologie. Vechime în
specialitatea studiilor de minim 2 ani. În perioada
16-27/11/2015, la sediul Primăriei or. Mărăşeşti se
vor depune dosarele de participare la concurs,
care trebuie să conţină obligatoriu documentele
prevăzute în H.G. nr.286/2011. Concursul va avea
următoarele etape: -Selecţia dosarelor:
02-03/12/2015; -Proba scrisă: 11-12-2015, ora 09;
-Interviul- data va fi anunţată ulterior. Relaţii
suplimentare, la sediul Primăriei or. Mărăşeşti şi
telefon 0237260550.
Primăria Comunei Buturugeni, judeţul Giurgiu,
cu sediul în comuna Buturugeni, judeţul Giurgiu,
anunţă scoaterea la concurs a următoarelor
posturi contractuale vacante, în baza H.G. nr.
286/2011: Denumirea postului: -l post şofer
compartiment gospodărie/ intervenţie transport;
-1 post şofer microbuz şcolar. Nivelul studiilor:
liceale sau şcoală profesională mecanici auto sau
echivalenta. Data, ora şi locul de desfăşurare:
10.12.2015 ora l2,00 -proba scrisă. Data limită
până la care se pot depune actele pentru dosarul
de concurs: 03.12.20l5 ora l2,00. Datele de contact
ale persoanei care asigură secretariatul concursului: pbuturugeni@yahoo.com; 0246277168;
0246277110.
Primăria oraşului Petrila anunță concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii contractuale
vacante: -1 muncitor calificat (electrician), treapta
I, studii generale, școală profesională, liceu de
profil sau curs de calificare în meseria de electrician, vechime în specialitatea studiilor 9 ani; -3
servant pompier, studii generale, calificare în
domeniul solicitat (atestat servant pompier).
Proba scrisă a concursului va avea loc în data de
10 decembrie 2015, ora 10, la sediul Primăriei
oraşului Petila din strada Republicii nr. 196. Dosarele de înscriere pentru participarea la concurs se
depun la Primăria orașului Petrila, la secretarul
comisiei de concurs, telefon 0254.550977 sau
0254.550760 până la data de 03 decembrie 2015,
ora 15.
Primăria comunei Bogaţi, judeţul Argeş organizează în data de 17 decembrie 2015 ora 10,00 –
proba scrisă, concurs în vederea ocupării funcţiei
publice de execuţie vacante, de Referent clasa III
grad profesional principal – compartimentul
contabilitate. Data şi ora interviului va fi afişată
odată cu rezultatele la proba scrisă. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, actualizată. Condiţiile specifice necesare în vederea
participării la concurs şi a ocupării funcţiei
publice sunt:- studii medii liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat ; -minimum 5 ani vechime
în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei
publice. TERMEN LIMITĂ DEPUNERE
DOSAR 7 DECEMBRIE 2015 la sediul Primăriei
comunei Bogaţi, judeţul Argeş, la secretarul
comunei. Relaţii suplimentare se obţin la sediul
Primăriei Bogaţi, telefon: 0248-655003.
Primăria comunei Buneşti, judeţul Suceava, organizează în zilele de 16.12.2015, ora 10.00, proba
scrisă, şi 18.12.2015, ora 10.00, interviu, concurs
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie
vacantă de inspector clasa 1 grad profesional
asistent la compartimentul asistenţă socială şi
relaţii cu publicul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Buneşti, judeţul
Suceava. Condiţii de participare: -studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă asistenţă socială/ administraţie publică; -1
ani vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice; -cunoştinţe de
operare P.C.; -să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art.54 din Legea 188/1999
privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare. Condiţii
de desfăşurare a concursului: -dosarele de
înscriere la concurs se depun la secretarul
comunei Buneşti, judeţul Suceava, în termen de
20 de zile de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a şi la
sediul Primăriei comunei Buneşti. Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibli-

ografie etc., se pot obţine de la secretarul
comunei -telefon: 0230.549.001.
Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală, cu sediul in Bucureşti,
Str. Apolodor nr.17, sector 5, organizează la sediul
său, în data de 14 decembrie 2015 ora 10,00 (proba
scrisa) concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacanta de expert gradul IA (1
post) din cadrul Directie generale de organizare şi
resurse umane”. Condiţiile de participare la
concurs: - Expert gradul IA - studii universitare de
licenta absolvite cu diploma/studii superioare de
lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau
echivalenta in stiinte juridice; - vechime minima
de 7 ani in specialitatea functiei. Dosarele de
inscriere la concurs se depun in perioada 16
noiembrie – 27 noiembrie 2015 la sediul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală. Conditiile de
desfasurare, de participare la concurs si bibliografía stabilita sunt afisate la sediul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală si pe site-ul
www.anaf.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine
la telefon 021.319.97.59 /int. 2026
Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale,
aflată în subordinea M.A.D.R., organizează în
data de 10 decembrie 2015, ora 10:00, proba scrisă
a concursului pentru ocuparea a 20 posturi
vacante de conducere cu contract individual de
muncă pe perioadă nedeterminată: -1 post de
Director General Adjunct gradul II Plăți și Administrativ; -1 post de Șef serviciu gradul I –S.C.T.–
D.C.A.; -1 post de Șef serviciu gradul I –S.C.I.A.;
-1 post de Șef birou gradul I –B.R.N.D.R.–D.R.P.;
-1 post de Șef Serviciu gradul I
–S.L.–D.A.T.L.I.N.; -2 posturi de Șef Serviciu
gradul I -S.I.B.A.–C.R.F.I.R. 3 Sud Muntenia și 7
Centru; -1 post de Șef Serviciu gradul I
–S.A.F.P.D.–C.R.F.I.R. 8 București –Ilfov; -3
posturi de Șef Serviciu gradul I
–S.A.F.P.D.–O.J.F.I.R. Timiș, Hunedoara, Bistrița-Năsăud; -9 posturi de Șef Serviciu gradul I
–S.L.I.N.–O.J.F.I.R. Iași, Vaslui, Giurgiu, Vâlcea,
Mehedinți, Arad, Satu Mare, Sălaj, Ialomița;
Studiile necesare ocupării posturilor se regăsesc pe
site-ul A.F.I.R. –www.afir.info, la secțiunea Despre
A.F.I.R./ Resurse Umane/ Anunțuri concursuri de
angajare și la sediul AFIR din str. Ştirbei Vodă.
nr.43, sector 1, Bucureşti. Informații suplimentare
la tel. 031.860.25.48 –Lorena Lăpădătescu
/031.860.27.92 –Sidonia Macașoi sau pe site-ul
www.afir.info. Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 02.12.2015, ora 16:30, la sediul
AFIR, str. Ştirbei Vodă. nr.43, sector 1, Bucureşti.
Proba scrisă a concursului se va desfășura în data
de 10.12.2015, ora 10:00, interviul va avea loc în
data de 16.12.2015, ora 10:00. Detalii despre locul
desfășurării probei scrise și a interviului vor fi
publicate ulterior, atât pe site-ul AFIR www.afir.
info, cât și la sediul AFIR din str. Știrbei Vodă,
nr.43, sector 1, București.
Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar – Arseni”,
cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Berceni nr. 12,
Sector 4, organizează concurs pentru ocuparea pe
durată nedeterminată a următoarelor posturi
vacante în cadrul structurilor organizatorice din
spital după cum urmează: - 1 post de psiholog
practicant- 1 an vechime ca psiholog stagier. 3
Posturi De Kinetoterapeut- 6 luni vechime in
specialitate. 2 posturi de kinetoterapeut debutantFara vechime in specialitatea postului. 1 post de
logoped- 6 luni vechime in specialitate. 10 posturi
asistent medical generalist (PL) - Minim 6 luni
vechime în specialitatea postului. 27 posturi asistent medical generalist debutant (PL)- Fără
vechime în specialitatea postului. 1 posturi registrator medical - 6 luni vechime în activitate. 1 post
registrator medical debutant - Fără vechime în
activitate. 19 posturi infirmiera debutant - Fără
vechime în specialitate. 4 posturi brancardier Fără vechime în activitate. Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va cuprinde trei probe,
astfel: 1. Proba scrisă – 10.12.2015, ORA 09.00., în
amfiteatrul centrului de excelenţă în neurochirurgie. 2. proba practică – 15.12.2015, ORA 09.00.,
în cadrul structurilor organizatorice. 3. interviul
– 18.12.2015, ora 09.00., în amfiteatrul centrului
de excelenţă în neurochirurgie. Persoanele interesate pot depune dosarul de înscriere în perioada
17.11.2015-02.12.2015 (inclusiv), ora 14.00, la
sediul spitalului - Serviciul R.U.N.O.S. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon 021 334 30
25, interior 1122 și 1123 Serviciul R.U.N.O.S. și pe
site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.ro.
Manager, Dr. Păltineanu Bogdan.
Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar – Arseni”,
cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Berceni nr. 12,
Sector 4, organizează concurs pentru ocuparea pe
durată nedeterminată a următoarelor posturi
vacante în cadrul structurilor organizatorice din

spital după cum urmează: - 3 posturi asistent
medical principal generalist (PL) - Certificat de
grad principal și 5 ani vechime în specialitatea
postului. 5 posturi asistent medical generalist
(PL)- Minim 6 luni vechime în specialitatea
postului. 10 posturi asistent medical generalist
debutant (PL) - Fără vechime în specialitatea
postului. 1 post asistent medical debutant (PL),
specialitatea laborator - Fără vechime în specialitatea postului. 1 post registrator medical principal
- 4 ani vechime în specialitate. 6 posturi registrator medical - 6 luni vechime în activitate. 2
posturi infirmiera - Minimum 6 luni vechime în
specialitate și curs infirmier. 10 posturi infirmiera
debutant - Fără vechime în specialitate. 1 posturi
brancardier - Fără vechime în activitate. 1 post de
sef birou internari - registrator medical principal
(M) - 4 ani vechime in specialitate. 1 post de asistent medical sef la sectia neurochirurgie V - asistent medical principal (PL), specialitatea medicina
generala - 5 ani vechime in functia de asistent
medical. 1 post de asistent medical sef la sectia
clinica recuperare neuromusculara -asistent
medical principal (s), specialitatea medicina generala - 3 ani vechime in functia de asistent medical.
1 post de asistent medical sef la sectia clinica
ortopedie traumatologie - asistent medical principal (s), specialitatea medicina generala - 3 ani
vechime in functia de asistent medical. 1 post de
asistent medical sef la sectia clinica anestezie
terapie intensiva -asistent medical principal (s),
specialitatea medicina generala - 3 ani vechime in
functia de asistent medical. 1 post de inginer
gradul II la serviciul tehnic - 6 luni vechime in
specialitate. 1 post de muncitor necalificat II la
serviciul tehnic - fara vechime in munca. 1 post de
muncitor calificat I – fochist la serviciul tehnic - 9
ani vechime in meserie. 1 post de muncitor calificat II – instalator la serviciul tehnic - 6 ani
vechime in meserie. 1 post de muncitor calificat
IV – telefonist la serviciul tehnic - fara vechime in
munca. 1 post de muncitor calificat I – sudor la
serviciul tehnic - 9 ani vechime in meserie. 1 post
de functionar la serviciul achizitii publice,
contractare - 6 luni vechime in activitate. 1 post de
referent de specialitate gradul I la serviciul de
management al calitatii serviciilor medicale - 6 ani
si 6 luni vechime in specialitate. concursul se va
desfăşura la sediul instituţiei şi va cuprinde trei
probe, astfel: 1. proba scrisă – 11.12.2015, ORA
09.00., în amfiteatrul centrului de excelenţă în
neurochirurgie. 2. Proba practică – 16.12.2015,
ORA 09.00., în cadrul structurilor organizatorice.
3. interviul – 21.12.2015, ORA 09.00., în amfiteatrul centrului de excelenţă în neurochirurgie.
Persoanele interesate pot depune dosarul de
înscriere în perioada 17.11.2015-02.12.2015
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(inclusiv), ora 14.00, la sediul spitalului - Serviciul
R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021 334 30 25, interior 1122 și 1123. Serviciul R.U.N.O.S. și pe site-ul spitalului www.
bagdasar-arseni.ro. Manager, Dr. Păltineanu
Bogdan.

PROPUNERI AFACERI
Vând autorizaţie taxi în Braşov+ maşină echipată,
preţ 25000E. 0748848589

VÂNZĂRI TERENURI
Teren 2500 mp Bucureşti, lângă complex blocuri
21 etaje Asmita Garden, 520E/mp. 0730.186.791

CITAȚII
Culita Constantin este citat in calitate de parat la
Judecatoria Iasi in ziua de 3 decembrie 2015, ora
8.30 la C02M in dosarul 6382/245/2015 pentru
tagada paternitate, in contradictoriu cu reclamantii Culita Petru si Culita Madalina.
Godja Ioan, Godja Victoria, Godja Pavel Gabriel
și Godja Emanuel sunt chemaţi în judecată, în
calitate de pârâţi, în proces având ca obiect
pretenţii civile, fiind citaţi pentru data de
27.11.2015 la Judecătoria Braşov, sala J3, ora
9.00, în dosar 12549/197/2013, în litigiul în care
calitate de reclamanţi au Zsold Hermine Rosine,
Tartler Heinrich, Zsold Alexander Alfred şi
Balaşiu Dan Michael.

DIVERSE
Administrator judiciar C.I.I. Rusu Ciprian
Marian cu sediul în Ploieşti, Str. Văleni, nr.65, jud.
Prahova, notifică deschiderea procedurii generale
a insolvenţei împotriva SC Salvacom Prest SRL,
dosar nr.6303/105/2015, Tribunalul Prahova.
Termen depunere creanţe: 21.12.2015, Termen
tabel preliminar: 11.01.2016, Termen tabel definitiv: 05.02.2016, Adunarea creditorilor:
15.01.2016.
SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentată prin
asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de
administrator judiciar al Frigotehnik Industrial
Group SRL desemnat prin sentinţa civilă din data
de 15.09.2015, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă în dosar nr.
10290/3/2014*, conform încheierii de şedinţa din
data de 10.11.2015, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, prin care a fost
admisă cererea de majorare a termenelor prevă-
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zute de dispoziţiilor art. 62 alin.2 din Legea
85/2006, acestea au fost fixate astfel: a) termenul
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitorulu 18.11.2015; b)
termenul de verificare a creanţelor, de întocmire,
afişare şi comunicare a tabelului preliminar de
creanţe 26.11.2015;c) termenul pentru întocmirea
şi afişarea tabelului definitiv la 03.12.2015.
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
– Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, str. Aurel Vlaicu
nr.22, jud. Prahova, telefon 0244/407710, fax
0244/593906, intenţionează să achiziţioneze direct,
în conformitate cu art.19 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare, contractul de servicii de valorificare
în regim de consignaţie a bunurilor intrate în
proprietatea privată a statului. Detaliile privind
achiziţia publică se găsesc la adresa: https://static.
anaf.ro/static/30/Ploiesti/20151110104916_procedura_achizitie_directa.pdf.
În temeiul art. 100 alin.(1) din Legea privind
procedura insolvenței nr. 85/2014, comunicăm
deschiderea procedurii generale de insolvență a
debitorului SC Mecanoenergetica SA, CUI:
1 6 0 5 4 6 9 , J 2 5 / 3 4 8 / 1 9 9 1 , d o s a r n r.
7395/101/2015-Tribunalul Mehedinţi. Termen
pentru depunerea cererilor de creanţe 21.12.2015;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea şi afişarea tabelului preliminar al
creanţelor este la 08.01.2016, Termen pentru
depunerea eventualelor contestații împotriva
tabelului preliminar este de 7 zile de la data publicării în BPI; Termen pentru întocmire şi afişare
tabelului definitiv al creanţelor 25.01.2016. Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL,
prin ec. Emil Popescu

SOMAȚII
Judecătoria Braşov, dosar civil nr. 8884/197/2015.
Somaţie. Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi că
petentul Szekely Aladar a solicitat Judecătoriei
Braşov să se constate că a dobândit prin uzucapiune asupra imobilului situat în comuna Hălchiu,

LUNI / 16 NOIEMBRIE 2015
sat Satu Nou, str. Crizbavului nr. 94, jud. Braşov,
în suprafaţă de 240 mp înscris în CF 103178
Hălchiu, identic cu CF vechi nr. 882 a localităţii
Satu Nou nr. top. 148/2, 149/2. Persoanele interesate sunt invitate să facă opoziţie la cererea
formulată de petentul Szekely Aladar, la Judecătoria Braşov în termen de 30 de zile de la data
afişării şi publicării prezentei somaţii, cu menţiunea că instanţa va păşi la judecarea cererii, în
cazul în care nu se vor formula opoziţii. Somaţia
face parte integrantă din încheierea pronunţată la
data de 02.11.2015 în dosarul civil nr.
8884/197/2015, cu termen de judecată la data de
18.01.2016.

ADUNĂRI GENERALE
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului
C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului
C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea unor
anumite drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor, modificat şi
completat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.
7/2010, Regulamentul A.S.F. nr.13/2014 şi ale
Actului Constitutiv al S. ROMAERO S.A., Consiliul de Administraţie al S. ROMAERO S.A. -cod
unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine
în Registrul Comerţului J40/3940/1991 -convoacă:
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la
data de 17.12.2015 ora 14, la sediul societăţii din
Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la data de referinţă de 04.12.2015 cu
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Planului de
redresare, reorganizare, restructurare a S
Romaero S.A.; 2. Aprobarea ex-date de 06.01.2016
şi a datei de 07.01.2016 ca dată de înregistrare,
respectiv de identificare a acţionarilor asupra
cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor din data de
17/18.12.2015, în conformitate cu dispoziţiile art.
238 din legea 297/2004 privind piaţa de capital; 3.
Împuternicirea doamnelor Tena Veronica, identificată cu CI seria RR nr. 660248 şi Ionescu Alina
Claudia identificată cu CI seria RR nr.919564
având funcţiile de consilieri juridici în cadrul

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița. Colectare Contribuabili Mijlocii. Biroul Executare Silită și
Stingerea Creanțelor Bugetare. Mun. Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 14, jud.
Ialomița, tel. 0243.237140, fax 0243.230052. Dosar de executare nr.
400604/2015. Nr. 606002 din 13.11.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. Anul 2015 luna Noiembrie ziua 13. În temeiul art. 162, alin. (2) și art. 167,
alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de
03, luna Decembrie, anul 2015, ora 10.00, în localitatea Slobozia, str. Matei
Basarab, nr. 14, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Premier Spedition SRL, CUI 23920203, cu domiciliul
ﬁscal în localitatea Slobozia, str. Șoseaua Brăilei, nr. 5: 1. Cuvă metalică, 6000 X
3000 X 500 mm - preț de pornire a licitației 4575 lei, la care se adaugă TVA 24%.
Licitația se aﬂă la al II lea termen, prețul de pornire al licitației este prețul de
evaluare redus cu 25%, la care se adaugă TVA 24%. 2. Televizor cu plasmă, 127 cm,
marca LG - preț de pornire a licitației 300 lei, la care se adaugă TVA 24%. Licitația se
aﬂă la primul termen, prețul de pornire al licitației este prețul de evaluare, la care se
adaugă TVA 24%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării
prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare;
în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din
prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art.
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9,
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0243.237141 sau 0243.237142, interior 197. Data aﬁșării: 13.11.2015.

societăţii, pentru a îndeplini toate formalităţile
necesare în vederea înregistrării hotărârilor
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la
Registrul Comerţului. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social au dreptul: de a
introduce până la data de 01.12.2015 puncte pe
ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit
de o justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea generală ordinară a acţionarilor; de a prezenta până la data de
01.12.2015 proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de
zi a adunării generale ordinare. Fiecare acţionar
are dreptul să adreseze întrebări privind punctele
de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea
comercială are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub condiţia respectării
art. 13 (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.
Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin servicii de curierat
sau prin mijloace electronice). Documentele şi
informaţiile referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi precum şi proiectul de hotărâre
supus dezbaterii şi aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la sediul S.ROMAERO S.A., la Secretariatul
AGA, începând cu data de 16.11.2015, precum şi
pe website-ul societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com. Participarea la şedinţa adunării
generale a acţionarilor se face conform legislaţiei
specifice în vigoare şi Actului Constitutiv al
S.ROMAERO S.A., prin reprezentare directă sau
pe bază de împuternicire specială. Formularele de
împuternicire specială pentru reprezentare în
A.G.O.A. şi buletinele de vot prin corespondenţă
se pot obţine: la Secretariatul AGA precum şi pe
website-ul societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com, secţiunea Legături– Romaero Info–
Informaţii acţionari, începând cu data de
17.11.2015 şi vor fi depuse până la data de
16.12.2015. În situaţia în care la prima convocare
nu se întrunesc condiţiile legale de reprezentare,
A.G.O.A. se reprogramează pentru data de
18.12.2015, în acelaşi loc, la aceeaşi ora, cu aceeaşi
ordine de zi. Informaţii suplimentare se pot obţine
la telefon 021/599.41.04; fax 021/599.41.05. Preşedinte C.A. Anca Magdalena Chiser.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului
C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului
C.N.V.M .nr. 6/2009 privind exercitarea unor
anumite drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor, modificat şi
completat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.
7/2010, Regulamentul ASF nr.13/2014, Legea
151/2014, art.2, alin.1, privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează
pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobi-

liare necotate şi ale Actului Constitutiv al S.
ROMAERO S.A., Consiliul de Administraţie al S.
ROMAERO S.A. -cod unic de înregistrare RO
1576401, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/3940/1991 -convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la data de
17.12.2015 ora 15, la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
la data de referinţă de 04.12.2015 cu următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea dării în plată a terenurilor în suprafaţa totală de 3529 mp. identificate
cu numerele cadastrale 220805, 220806, 267238. 2.
Aprobarea dării în plată a terenului în suprafaţă
de 4459 mp identificat cu număr cadastral
234324. 3. Aprobarea ex-date de 06.01.2016 şi a
datei de 07.01.2016 ca dată de înregistrare,
respectiv de identificare a acţionarilor asupra
cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de
17/18.12.2015, în conformitate cu dispoziţiile art.
238 din legea 297/2004 privind piaţa de capital; 4.
Împuternicirea doamnelor Tena Veronica, identificată cu CI seria RR nr. 660248 şi Ionescu Alina
Claudia identificată cu CI seria RR nr. 919564
având funcţiile de consilieri juridici în cadrul
societăţii, pentru a îndeplini toate formalităţile
necesare în vederea înregistrării hotărârilor
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
la Registrul Comerţului. Unul sau mai mulţi
acţionari reprezentând, individual sau împreună,
cel puţin 5% din capitalul social au dreptul: de a
introduce până la data de 01.12.2015 puncte pe
ordinea de zi a adunării generale extraordinare a
acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie
însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală
extraordinară a acţionarilor; de a prezenta până la
data de 01.12.2015 proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale extraordinare.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări
privind punctele de pe ordinea de zi a adunării
generale. Societatea comercială are obligaţia de a
răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub
conditia respectarii art. 13 (2) din Regulamentul
C.N.V.M. nr. 6/2009. Drepturile prevăzute anterior
pot fi exercitate numai în scris (transmise prin
servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
Documentele şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum şi proiectul
de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării A.G.E.A.
sunt disponibile la sediul S.ROMAERO S.A., la
Secretariatul AGA, începând cu data de
16.11.2015, precum şi pe website-ul societăţii
ROMAERO S.A.: www.romaero.com. Participarea la şedinţa adunării generale a acţionarilor
se face conform legislaţiei specifice în vigoare şi
Actului Constitutiv al S.ROMAERO S.A., prin
reprezentare directă sau pe bază de procură
specială. Formularele de procură specială pentru
reprezentare în A.G.E.A. şi buletinele de vot prin
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www.jurnalul.ro
corespondenţă se pot obţine: la Secretariatul AGA
precum şi pe website-ul societăţii ROMAERO
S.A.: www.romaero.com, secţiunea Legături–
Romaero Info– Informaţii acţionari, începând cu
data de 17.11.2015 şi vor fi depuse până la data de
16.12.2015. În situaţia în care la prima convocare
nu se întrunesc condiţiile legale de reprezentare,
A.G.E.A. se reprogramează pentru data de
18.12.2015, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi
ordine de zi. Informaţii suplimentare se pot obţine
la telefon 021/599.41.04; fax 021/599.41.05. Preşedinte C.A. Anca Magdalena Chiser.

LICITAȚII
CONPET S.A. Ploieşti, achiziţionează bunuri
/servicii /lucrări,confom Normelor procedurale interne de achiziţii, aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor societăţii nr. 4 din 29.04.2014,
publicată în Monitorul Oficial al României, nr.
2823/20.05.2014, partea a IV-a, Norme revizuite prin Decizia nr 8/10.06.2015 a Consiliului de Administraţie al societăţii. În
perioada 06.11.-12.11.2015 au fost postate pe
site-ul CONPET următoarele achiziţii: Servicii de verificare, revizie şi reparaţii a
instalaţiilor de detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu şi gaze existente în punctele de
lucru aparţinând CONPET S.A. Ploieşti. Servicii de traduceri autorizate. - Furnizare 4
autoturisme şi 2 autoturisme de teren. - Achiziţie ce are că obiect servicii de Revizuire,
modificare, actualizare, depunere şi aprobare
Regulamente Tehnice Exploatare LFI Independenţa, Cireşu, Berca, Bărbăteşti, Biled. Servicii de asigurare obligatorie de răspundere
civilă auto (RCA) pentru pagube produse
terţilor prin accidente, pentru mijloace auto
aparţinând CONPET S.A. Ploieşti. Invitaţiile/
anunţurile de participare, însoţite de documentele care stau la baza întocmirii ofertelor,
se găsesc pe pagina proprie de internet (www.
conpet.ro), la secţiunea Achiziţii publice:
Director Departament Managementul Achiziţiilor şi Investiţiilor Ing. Radu Albu. Şef
serviciu achiziţii Jr. Agripina Tircavu; serviciu
achiziţii Exp. Ap Corina Iosif.

Primăria Oraşului Borşa, prin Ocolul Silvic
Alpina Borşa organizează licitaţie de vânzare
material lemnos pe picior şi prestări servicii
exploatare, la sediul acesteia, pe data de
27.11.2015, ora 10.00. Licitaţia va fi publică cu
oferta scrisă. Cantitatea brută scoasă la licitaţie
este de 1906 m.c. material lemnos pe picior, masă
lemnoasă provenită din produse accidentale şi
principale şi 534 m.c. material lemnos pentru
prestări servicii exploatare provenit din produse
accidentale. Pentru participarea la licitaţie, operatorii economici vor depune documentaţia necesară
conform Regulamentului de vânzare material
lemnos şi a caietului de sarcini care se procura de
la O.S. Alpina Borşa R.A. Înscrierile se vor face
până la data de 24.11.2015 ora 13.00 la sediul O.S.
Alpina Borşa R.A. Preselecţia va avea loc în data
de 24.11.2015, ora 13.30 la sediul Primăriei Borşa.
Ofertele se vor depune la sediul Primăriei Borşa
până cel mai târziu în data de 26.11.2015 orele
16,00. Alte detalii se pot obţine de la: - Primăria
Borşa tel.-0262/ 342553;342322 - Ocolul Silvic
Alpina Borşa tel.-0262/343255
Primăria oraşului Tg. Frumos cu sediul în oraş
Tg-Frumos, strada Cuza-Vodă nr. 67, CIF
4541068, telefon 0232-710.330, 0232-710.906,
e-mail: primariatgfrumos@adslexpress.ro,
propune atribuirea contractului de concesiune a
unor cabinete medicale, situate în str. Petru
Rareş nr. 58, Policlinică oraş Tg Frumos, înscrise
în cartea funciară nr. 60219-C2-U4, nr cadastral
– 1120-C1-U1, aflat în proprietatea private a
oraşului Tg Frumos, prin procedura de negociere directa, conform HCL nr. 149/29.10.2015.
Documentaţia privind atribuirea poate fi procurată contra cost (contravaloare caiet de sarcini 10,00 lei), începând cu data de 14.11.2015 de la
Serviciul Urbanism, Cadastru, Agricol, Amenajarea teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul
Primăriei oraşului Tg Frumos. Preţul de pornire
a licitaţiei este de 28,00 lei/mp/an şi 28,50lei/mp/
an (în funcţie de spaţial medical pentru care se
depune oferta). Garanţia de participare este 2%
din valoarea spaţiului medical pentru care se
depune oferta. Data limită pentru clarificări este
07.12.2015, ora 12:00. Data limită de depunere a
ofertelor privind participarea la licitaţie este
08.12.2015, ora 16:00 la secretariatul Primăriei

oraş Tg Frumos. Ofertele se vor depune în trei
exemplare (un exemplar original şi două copii).
Negocierea directa va avea loc in data de
09.12.2015 incepand cu orele 11:00, pe intervalele orare in functie de planificarea nominala a
participantilor, in Sala Mare a primariei orasului
Tg Frumos. Soluţionarea litigiilor apărute în
cadrul procedurii este de competenţa instanţei
de contencios administrative şi fiscal al Tribunalului Iaşi, Str. Anastasie Panu nr. 25 în termen de
3 zile de la data stabilirii câştigătorului negocierii directe.
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 in Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat la adresa: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr.
74-76, jud. Cluj, Romania, tel. 0040-364-412631,
fax: 0040-364-412632, email: office@rtz.ro. Licitaţia se va desfăşura în data de 14 Decembrie
2015, de la ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar. În condițiile în care licitația publică din data
de 14 Decembrie 2015 nu se va finaliza cu adjudecare, următoarele ședințe 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 aceeași lună.
Anunţ de participare privind delegarea gestiunii
serviciilor comunitare de utilităţi publice-licitaţie
publică deschisă. 1. Denumirea, adresa, numărul
de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale delegatarului: Primăria Comunei Davideşti, judeţul Argeş,
telefon-fax 0248/298024, e-mail primaria_davidesti@yahoo.com. 2 .Hotărârea privind stabilirea
modalităţii de gestiune: Hotărârea Consiliului
Local nr.33/26 octombrie 2015 privind aprobarea
decumentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă al comunei
Davideşti. 3. Aria teritorială unde urmează a se
presta/furniza/serviciul/activitatea: Teritoriul
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administrativ al comunei Davideşti, judeţul
Argeş. 4. Activitatea /serviciul care urmează să fie
prestată/prestat/furnizată/furnizat: Delegarea de
gestiune a serviciului public de alimentare cu apă
al comunei Davideşti, judeţul Argeş. 5. Durata
contractului de delegare a gestiunii: 10 ani. 6.
Denumire, numărul de telefon şi de fax şi adresa
de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate
solicita documentaţia de delegare, precum şi
modalităţile de obţinere a documentaţiei:
Primăria Comunei Davideşti, judeţul Argeş,
telefon/fax 248/298024, e-mail primaria_davidesti@yahoo.com. Documentaţia poate fi obţinută
de la sediul primăriei comunei Davideşti. 7. Dacă
este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea
obţinerii documentaţiei de delegare: Documentaţia de atribuire poate fi achiziţionată în urma
unei solicitări scrise. Preţul pentru obţinerea
documentaţiei este de 300 lei şi se achită la casieria primăriei. 8. Garaţia de participare la licitaţia
publică este de 2.000 lei. Plata se poate face prin
ordin de plată sau la casieria primăriei. 9.
Termenul limită de depunere a ofertelor, data şi
ora, adresa la care se depun ofertele: Data de
20.12.2015, ora 16.00, primăria comunei Davideşti, judeţul Argeş, la registratură. 10. Data, ora
şi locul deschiderii ofertelor: Data 21.12.2015, ora
12.00, la sediul primăriei: Davideşti, sat Davideşti,
strada Davideşti, nr.95, comuna Davideşti, judeţul
Argeş.

PIERDERI
SC Campion Broker SRL Piteşti declară nule
fiind pierdute poliţele Carte Verde nr. 6100043530
şi 6100044440, aparţinând Euroins Asigurări.
SC Bibanu Comprod cu sediul social în comuna
B o l i n t i n - D e a l , B - d u l R e p u b l i c i i n r. 1 ,
J52/341/2009, RO 25667299, declară pierdut (nul)
certificat constatator punct de lucru din localitatea sat Domnești, comuna Domnești, nr. 1627.
SC CGPB Securitate SRL, cu sediul în București
str. dr. Petrini nr. 10, camera 1, et.1, ap. 8, sector 5,
înmatriculată la R.C. sub J40/8814/2012, C.U.I.
30495980, declarăm pierdut certificat constatator
de autorizare sediu social din data de 24.07.2013.
Se declară nul.

publicitate

