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OFERTE SERVICIU
l Angajăm stivuitorist şi manipulant 
marfă la depozit marmură în Bucu-
reşti, Aleea Teişani Nr.137A, Sector 1 
(reper Pod Otopeni/Centură). Oferim 
cazare pt.provincie, salariu atractiv, 
carte muncă. Program Luni-Vineri 
9-18, Sâmbăta 10-15 (2Sâmbete/lună) 
Telefon: 031.823.10.22

l Primăria comunei Horleşti, cu sediul 
în localitatea Horleşti, comuna 
Horleşti, organizează concurs  în data 
de 08.04.2016 -proba scrisă începând 
cu ora 10:00 pentru ocuparea postului 
contractual vacant perioadă nedeter-
minată de Şofer- categoria D1. 
Condiții de participare: -Nivelul studi-
ilor generale/ medii. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul 
Primăriei Horleşti- secretariat în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării prezentului anunț în Moni-
torul Oficial Partea a-III-a, respectiv în 
perioada 21.03.2016– 04.04.2016. 
Condițiile de participare la concurs şi 
bibliografia stabilită se afişează la 
sediul primăriei comunei Horleşti. 
Relații suplimentare se pot obține de la 
sediul primăriei comunei Horleşti şi la 
telefon– 0232-413.200.

l Rectorul Universității Tehnice 
”Gheorghe Asachi” Iaşi, Prof. univ. dr. 
ing. Dan Caşcaval, confirmat de Minis-
terul Educației Naționale şi Cercetării 
Ştiințifice prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 
3337 din 04.03.2016, anunță concursul 
public pentru selectarea decanilor celor 
11 facultăți în mandatul 2016-2020. 
Concursul se desfăşoară după urmă-
torul calendar: -Publicarea regulamen-
tului concursului la adresa www.tuiasi.
ro– 16.03.2016; -Înscrierea candida-
ților: 18– 22.03.2016; -Avizarea candi-
daturilor în consilile facultăților: 25 şi 
28.03.2016; -Interviu în Comisia de 
concurs: 30.03– 01.04. 2016: -Validarea 
decanilor în Senatul universitar: 
04.04.2016; Dosarul pentru înscriere la 
concurs va conține următoarele docu-
mente: -Cerere tip (Anexa 1 la Regula-
ment,  www.tuiasi .ro);  -CV, cu 
menționarea activităților didactice şi 
manageriale îndeplinite anterior, 1 
exemplar condensat pe 1 pagină 
pentru afişare la sediul universității şi 
versiunea completă în format pdf 
pentru site şi pe hârtie în dosar; 
-Planul managerial pentru perioada 
2016– 2020; În cazul candidaților care 
nu sunt cadre didactice la facultatea 
unde urmează să candideze pentru 
funcția de decan, dosarul mai 
cuprinde:  -Lista lucrărilor ştiințifice 
publicate; -Copii legalizate ale actelor 
de studii universitare/ postuniversitare/ 
doctorale; -Document care atestă 
vechimea în funcția didactică universi-
tară. Dosarele de concurs se depun la 
Registratura Universității Tehnice 
”Gheorghe Asachi” din Iaşi, Str. Prof. 
Dimitrie mangeron nr., 67, între orele: 
8.00– 15.00.

l Agenţia pentru Finanțarea Investiți-
ilor Rurale, af lată în subordinea 
M.A.D.R., organizează în data de 8 
aprilie 2016, ora 10:00, proba scrisă a 
concursului şi în data de 14 aprilie 
2016, începând cu ora 09:00, interviul, 
pentru ocuparea a 10 posturi vacante 
de execuție, astfel: -8 posturi de Consi-
lier gr. IA- D.I.T.–S.S.P.C.D.R.P., 
D.A.T.L.I.N.–S.I.N- C.E., D.R.P.– 
B.P.–C.R., D.C.P.–S.C.R.I., C.R.F.I.R. 
6 NV– C.M.I.T., O.J.F.I.R. Braşov– 
S.A.F.P.D.– CI, vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
posturilor: minim 1 an; -1 post de 
Auditor gr. IA –D.A.I.–C.A.I.T., 
vechimea în specialitatea studiilor 
necesare ocupării posturilor: minim 2 
ani; -1 post de Auditor gr. II –D.A.I.–
S.A.O., vechimea în specialitatea 
studiilor necesare ocupării posturilor: 
minim 6 luni; Cerințele specifice 
pentru ocuparea  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 anga-

jare şi la sediul AFIR din str. Ştirbei 
Vodă. nr. 43, sector 1, Bucureşti. Data 
limită de depunere a dosarelor de 
concurs: 31.03.2016, ora 16:30, la 
sediul AFIR, str. Ştirbei Vodă. nr. 43, 
sector 1, Bucureşti. Proba scrisă şi 
interviul se vor desfăşura la sediul 
C.R.F.I.R. 8 Bucureşti– Ilfov, Calea 
Şerban Vodă, nr. 90-92, sector 4, Bucu-
reşti. Date de contact secretari comisie 
concurs –D.G.P.P.R. –S.G.P.P.R.: nr. 
tel. 031.860.25.48/ 32 -Lorena Lăpădă-
tescu/ Ana Maria Huiban.

l Primăria comunei Răcăciuni, 
judeţul Bacău, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacantă de consi-
lier, clasa I, gradul profesional debu-
tant în cadrul Compartimentului 
secretariat, resurse umane. Concursul 
va avea loc la sediul Primăriei comunei 
Răcăciuni, judeţul Bacău, la data de 12 
aprilie 2016, ora 10.00, proba scrisă şi 
14 aprilie 2016, ora 10.00, interviul. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 de zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Răcăciuni. Condi-
ţiile generale: conform art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicată cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Condiţii 
specifice: -studii superioare juridice cu 
diplomă de licenţă; -nu este necesară 
vechime; -cunoştinţe medii operare 
PC. Bibliografia stabilită şi relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Răcăciuni sau la tel.: 
0234.251.212.

l Institutul Naţional de Endocrino-
logie „C. I. Parhon”, cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr. 34-36, 
sector 1, organizează concurs pt. 
ocuparea următoarelor funcții contrac-
tuale temporar vacante în conformi-
tate cu H.G. 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare: -1 (un) post 
îngrijitoare, nivel studii G -perioadă 
determinată, vechimea nu este nece-
sară. Concursul se va desfăşura la 
sediul unităţii în B-dul Aviatorilor 
nr.34-36, conform calendarului 
următor: -25 martie 2016 -selecția 
dosarelor; -04 aprilie 2016, ora 12.00 
-proba scrisă; -06 aprilie 2016, ora 
12.00 -proba practică; -08 aprilie 2016, 
ora 12.00 -interviu. Data limită pentru 
depunerea dosarelor la concurs -24 
martie 2016, ora 15.00. Relaţii supli-
mentare: -Serviciul R.U.N.O.S., tel.: 
021.317.20.41, int.112, 258. 

l Centrul Judeţean de Cultură 
Dâmboviţa Târgovişte, str.Al.I.Cuza, 
nr.15 anunţă organizarea concursului 
pentru ocuparea a două posturi 
contractuale vacante pe perioadă nede-
terminată, astfel: 1.Director adjunct, 
grad profesional I -1 post, nivel de 
conducere (post contractual vacant); 
2.Contabil şef, grad profesional II -1 
post, nivel de conducere (post contrac-
tual perioadă nedeterminată). Condiţii 
generale: potrivit prevederilor art.3 din 
Regulamentul-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant cores-
punzator funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice din 
23 .03 .2011,  aprobat  pr in  HG 
nr.286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condiţiile specifice 
pentru posturile de conducere vacante: 
1.Director adjunct: -Studii superioare 
de licenţă absolvite cu diplomă; 
-Vechime în domeniu –minim 7 ani. 
2.Contabil Şef: -Studii superioare de 
licenţă absolvite cu diplomă -Ştiinţe 
economice /master; -Vechime în dome-
niul financiar contabil bugetar –minim 
7 ani; -Experienţă managerială -minim 
5 ani. Concursurile se vor desfăşura 
conform calendarului următor: Peri-
oada depunerii dosarelor de înscriere: 
17 martie 2016-31 martie 2016, între 
orele 08.00-16.00. Datele concursurilor: 
Selecţia dosarelor: 01-02 aprilie 2016, 
pentru toate posturile scoase la 
concurs. Proba scrisă: Pentru posturile 
de conducere -director adjunct şi 
contabil şef în data de 08 aprilie 2016, 
ora 10.00. Interviul: data şi ora vor fi 
comunicate ulterior. Locul desfăşurării 
concursului: Centrul Judeţean de 
Cultură Dâmboviţa, Târgovişte, str.

Al.I.Cuza, nr.15, judeţ Dâmboviţa. 
Informaţii suplimentare: Secretariatul 
Centrului Judeţean de Cultură 
Dâmboviţa, tel.: 0245.613.112.

l Centrul Judeţean de Cultură 
Dâmboviţa Târgovişte, str.Al.I.Cuza, 
nr.15 anunţă organizarea concursurilor 
pentru ocuparea unor posturi contrac-
tuale vacante, astfel: 1.Consilier 
juridic, grad profesional II, I -1 post, 
nivel de execuţie în cadrul Comparti-
mentului juridic-resurse umane; 2.
Referent, grad profesional I -1 post, 
nivel de execuţie în cadrul Secţiunii 
Strategii, Monitorizare, Informare 
Culturală şi Asistenţă în Teritoriu, 
Compartimentul Strategii, Monitori-
zare, Informare Culturală şi Asistenţă 
în Teritoriu; 3.Artist instrumentist/
instrumentist, grad/treaptă profesio-
nală debutant  III, II, I -7 posturi, în 
cadrul Secţiunii Conservarea şi Promo-
varea Culturii Tradiţionale -Comparti-
ment Orchestra Populară „Chindia”; 
4.Expert canto muzică populară, grad 
profesional II, I -1 post, nivel de 
execuţie în cadrul Secţiunii Educaţio-
nale, Compartimentul Şcoala Populară 
de Arte „Octav Enigărescu”; 5.Expert 
chitară, grad profesional II, I -1 post, 
nivel de execuţie în cadrul Secţiunii 
Educaţionale, Compartimentul Şcoala 
Populară de Arte „Octav Enigărescu”. 
Condiţii generale: potrivit prevederilor 
art.3 din Regulamentul-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzator funcţi-
ilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit  din fonduri publice din 
23 .03 .2011,  aprobat  pr in  HG 
nr.286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condiţiile specifice 
pentru posturile de execuţie vacante: 
1.Consilier juridic: -Studii superioare 
de licenţă absolvite cu diplomă -Ştiinţe 
juridice; -Vechime în domeniu -minim  
4 ani. 2.Referent: -Studii superioare de 
licenţă absolvite cu diplomă -Ştiinţe 
umaniste; -Vechime în domeniu 
-minim 4 ani. 3.Artist instrumentist/
instrumentist -7 posturi: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă/studii medii, în domeniul 
muzical; -Să stăpânească cu precizie 
instrumentul muzical; -Vechime în 
domeniu -nu este nesesară. 4.Expert 
canto muzică populară, chitară -2 
posturi: -Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, în domeniul 
muzical; -Modul pedagogic; -Vechime 
în domeniu -minim 2 ani. Concursurile 
se vor desfăşura conform calendarului 
următor: Perioada depunerii dosarelor 
de înscriere: 17 martie 2016-31 martie 
2016, între orele 08.00-16.00. Datele 
concursurilor: Selecţia dosarelor: 01-02 
aprilie 2016, pentru toate posturile 
scoase la concurs. Proba scrisă: în data 
de 11.04.2016, ora 10.00, pentru postu-
rile de execuţie de consilier juridic şi 
referent; Proba practică: în data de 
11.04.2016, ora 10.00, pentru posturile 
de execuție artişti instrumentişti /
instrumentişti. Interviul: data şi ora 
vor fi comunicate ulterior. Locul desfă-
şurării concursului: Centrul Judeţean 
de Cultură Dâmboviţa, Târgovişte, str.
Al.I.Cuza, nr.15, judeţ Dâmboviţa. 
Informaţii suplimentare: Secretariatul 
Centrului Judeţean de Cultură 
Dâmboviţa, tel.: 0245.613.112.

l Şcoala Gimnazială Maltezi organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
vacante de administrator financiar 
(patrimoniu), III (S) -0,50 normă. 
Concursul constă într-o probă scrisă şi 
un interviu şi se organizează la sediul 
Şcolii Gimnaziale Maltezi, str.Eroilor 
Aviatori, nr.5, localitatea Stelnica, 
judeţul Ialomiţa, în data de 11.04.2016 
la ora 12.00 -proba scrisă şi 14.04.2016, 
ora 10.00 -interviu. Condiţii de partici-
pare: a)are cetăţenia română; b)
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c)are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d)are capacitate 
deplină de exerciţiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; f)îndeplineşte condi-
ţiile de studii şi de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; g)nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori 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 săvâr-
şite cu  intenţie, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea; h)studii superioare de 
lungă durată în domeniul economic; i)
cunoştinţe operare PC (MS Office), 
operare baze de date, navigare 
Internet; j)abilităţi excelente de comu-
nicare şi învăţare. Dosarul trebuie să 
conţină: a)cerere de înscriere; b)copia 
actului de identitate sau orice alt docu-
ment care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; c)copiile documentelor 
care să ateste nivelul studiilor şi ale 
altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări; d)copia carnetului de 
muncă, conformă cu originalul, sau, 
după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă, în meserie şi/sau 
în specialitatea studiilor; e)cazierul 
judiciar; f)adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate corespunză-
toare; g)curriculum vitae; h)alte docu-
mente relevante pentru desfăşurarea 
concursului. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în fiecare zi 
lucrătoare între orele 09.00-13.00, până 
la data de 31.03.2016, ora 13.00, la 
sediul Şcolii Gimnaziale Maltezi, str.
Eroilor Aviatori, nr.5, localitatea Stel-
nica, judeţul Ialomiţa. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
instituţiei, în fiecare zi lucrătoare, în 
intervalul orar 09.00-13.00, la tel.: 
0243.365.911-secretariat.

CITAȚII  
l La data de 30 martie 2016 ora 10.00, 
la SPN Marin Ion şi Ion Cătălin, cu 
sediul în municipiul Braşov, Calea 
Bucureşti nr. 46, bl. S21, ap. 1, județ 
Braşov, are loc dezbaterea succesiunii 
după defunctul ALBU IOAN, data 
decesului 25 septembrie 2015. Eventu-
alii moştenitori sunt aşteptați la birou 
la data şi ora precizate mai sus.

l Se citează numitul Olteanu Gabriel, 
cu ultimul domiciliu în Piteşti, str. 
Trivale, nr. 6, bl. 59, sc. A, ap. 16, jud. 
Argeş, pentru termenul din 17.03.2016, 
ora 12,00, la Judecătoria Piteşti, în 

contradictoriu cu reclamanta Ştefan 
Maria, în dosarul nr. 1131/280/2013* - 
ieşire din indiviziune partaj succesoral.

vS.C. Rarstef S.R.L, avand CUI 
27349330, cu ultimul sediu cunoscut in 
Iasi, Bd. Chimiei nr. 35, judetul Iasi, 
este chemata la Judecatoria Iasi, cu 
sediul Iasi, str. A. Panu nr. 25, jud. Iasi, 
Completul C03, camera Sala 3, în ziua 
de  11.04.2016, ora 08:30, in calitate de 
Pârât, în proces cu E.ON Energie 
Romania SA în calitate de Reclamant, 
cerere de valoare redusă, dosar nr. 
24904/245/2015.

l S.C. Media  Senzatione SRL  -cu 
sediul in sat Valea Satului, comuna 
G r a j d u r i  n r.  1 0 4 ,   j u d . I a s i , 
(J22/798/2013, CUI 31577115) repre-
zentata prin dna Boncu Mihaela-Co-
rina- in calitate de administrator, este 
citata in calitate de parata,(curator 
special desemnat fiind av.Leica Mona-
lisa)  in dosarul nr. 27124/245/2015  
avand ca obiect pretentii, in data de 
28.03.2016, ora 08:30, la Judecatoria 
Iasi, cu sediul in str. Anastasie Panu 
nr.25, Iasi, Sectia Civila, camera Sala 2, 
complet c19, reclamanta fiind Socie-
tatea  Salubris S.A. Iasi, cu sediul in 
Iasi, Sos.Nationala nr.43, jud.Iasi.

l Doamna Iuliana Weswaldi, identifi-
cata cu CNP 2820518226837, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in Iasi, str. 
Gospodarilor, nr.5 , judetul Iasi, este 
chemata la Judecatoria Iasi, cu sediul 
Iasi, str. A. Panu nr. 25, jud. Iasi, 
Completul C03, camera Sala 3, în ziua 
de  11.04.2016, ora 08:30, in calitate de 
Pârât, în proces cu E.ON Energie 
Romania SA în calitate de Reclamant, 
cerere de valoare redusă, dosar nr. 
31419/245/2015.

l Ion Marius, intimat în dosarul 
Nr.5561/270/2015, este citat să se 
prezinte în data de 07.04.2016, la Jude-
cătoria Oneşti, C9, ora 08.30, în proces 
cu Primăria Gura Văii.

l Ion Marius, intimat în dosarul 
nr.5395/270/2015 este citat să se 
prezinte în data de 27.04.2016, la Jude-
cătoria Oneşti, sala 1, C5, ora 08.30 în 
proces cu Primăria Gura Văii.

l Stănescu Gheorghe, intimat în 
dosarul nr.5906/270/2015 este citat să 
se prezinte în data de 27.04.2016, la 

Judecătoria Oneşti, sala 2, C5, ora 
08.30 ]n proces cu Primăria Gura Văii.

l Virlan Emil, intimat în dosarul 
nr.6135/270/2015 este citat să se 
prezinte în data de 27.04.2016, la Jude-
cătoria Oneşti, sala 2, C5, ora 08.30 în 
proces cu Primăria Gura Văii.

l Virlan Emil, intimat în dosarul 
nr.6133/270/2015 este citat să se 
prezinte în data de 27.04.2016, la Jude-
cătoria Oneşti, sala 2, C5, ora 08.30 în 
proces cu Primăria Gura Văii.

l Petcu Marian, intimat în dosarul 
nr.5786/270/2015 este citat să se 
prezinte în data de 27.04.2016, la Jude-
cătoria Oneşti, sala 2, C5, ora 08.30 în 
proces cu Primăria Gura Văii.

l Este citat Dumitru Marius în 
dosarul 811/304/2015 la Judecătoria 
Segarcea pentru data de 06.04.2016.

DIVERSE  
l Conferinţa de închidere a proiec-
tului Inspectoratului General Pentru 
Imigrări Inspectoratul General 
pentru Imigrări organizează, in data 
de 18 martie a.c., la Sibiu conferinţa 
de închidere a proiectului european 
"Consolidarea capacitaţii I.G.I. în 
domeniul admisiei şi reglementarii 
şederii/ rezidentei resortisanţilor 
statelor terţe si cetăţenilor UE/SEE/
Confederaţia Elveţiană si membrilor 
de familie ai acestora în România, 
finanţat din Granturi Norvegiene 
2009-2014, Fondul pentru relaţii 
bilaterale la nivel programului RO18 
Întărirea capacitaţii si cooperare 
instituţională între instituţiile publice, 
autorităţi locale şi regionale române 
şi norvegiene Proiectul a avut o 
valoare totală de 257,354.68 lei şi a 
urmărit perfecţionarea competentelor 
personalului IGI prin asimilarea 
exemplelor de bune practici în tran-
spunerea legislaţiei europene rele-
vante managementului domeniului 
migraţiei prin activităţi de cooperare 
intre IGI si Directoratul Norvegian 
pentru Imigrări. * * * Jurnaliştii sunt 
invitaţi să participe la conferinţa de 
închidere, începând cu ora-09.30, în 
18.03.2016 la Hotelului Forum Conti-
nental, Sibiu.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Licitația II. Nr. 
24910/03.03.2016. Dosar executare nr. 49647/15.04.2014. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 
imobile. Anul 2016 Luna Marie, Ziua 03. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea 207/2015, privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că 
în ziua de 29, luna Martie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 
166, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Caliment 
Vali și Caliment Elena, cu domiciliul fiscal în localitatea Bărcănești, str. Principală, nr. 228, jud. 
Prahova. Proprietatea este amplasata în Crevedia, localitatea Dârza, strada Gării, jud. Dâmbovița, 
având numărul cadastral 12730, înscris în Cartea Funciară nr. 70134 UAT Crevedia, având următoarea 
descriere: - casă de locuit în suprafață construită de 114 mp și suprafață utilă de 99,73 mp, construcție 
rezidențială, an construcție 2012 – în execuție, parter + etaj, grad seismic VIII, structura zidărie 
portantă, compartimentare cu cărămidă, acoperiș tip șarpantă, învelitoare tablă, finisaje medii - preț 
de evaluare 158419 lei, preț pornire licitație diminuat cu 25%, reprezentând 119.012 lei; - teren 
aferent în suprafață de 420 mp, CF 74437-C1, preț evaluare 17.100 lei, preț pornire licitație diminuat 
cu 25%, reprezentând 12.825lei. Creditori: A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Ploiești, A.J.F.P. Dâmbovița. Sarcini: 
Ipotecă legală 50163/26.06.2014, act administrativ nr. Contract de garantare PC5-64773 din 
22.04.2013, emis de Fondul Național de Garantare a Creditelor, pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii SA - 
IFN și Bank Post SA, încheiat în baza programului „Prima Casă”, Intabulare ipotecă valoare 61.750 eur. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 
să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 
participare ori o scrisoare de garantie 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. Ofertele 
de cumpărare pot fi depuse direct sau transmise prin poștă. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, 
transmise prin telex sau telefax. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care 
să își justifice calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin 
persoană interpusă. Termenul limită pentru depunerea ofertei este ziua precedentă datei stabilită 
pentru desfășurarea licitației, respectiv data de 28.03.2016. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 din Legea 207/2015, 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
cu modificările și completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0245.616779, persoană de contact: Necula Mariana. Data afișării: 17.03.2016.
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ADUNĂRI GENERALE  
l Administratorul unic al  SERE 
Vitan- Barzesti SA,  pesoană juridică 
română, cu sediul în com. Glina, str. 
Parcului FN, Activ Glina, Ferma 
Zootehnică, nr. cad. 765, jud. Ilfov, 
înregistrată în Registrul Comerţului 
sub nr. J23/1301/2004, C.U.I. 397319 
convoacă Adunarea  Generală Ordi-
nară a Acţionarilor, în baza legii 
31/1990, republicată, pentru data de 
18.04.2016, ora 13, la sediul societăţii 
din com. Glina, str. Parcului FN, Activ 
Glina, Ferma Zootehnică, nr. Cad. 765, 
jud. Ilfov, pentru toţi acţionarii socie-
tăţii, înregistraţi la Depozitarul Central 
S.A., la sfârşitul zilei de 11.04.2016, 
data de referinţă, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Aprobarea raportului de 
gestiune al  administratorului unic la 
31.12.2015; 2. Descarcarea de gestiune  
a administratorului pentru exercitiul  
financiar 2015;3. Aprobarea raportului 
Comisiei de Cenzori la 31.12.2015; 4. 
Aprobarea  situatiilor financiare anuale 
încheiate la 31.12.2015.  Includerea de 
noi puncte pe ordinea de zi de către 
acţionari pot fi depuse la sediul Socie-
tăţii cel târziu până la data de 
01.04.2016.  Acţionarii pot participa 
personal, prin reprezentantii lor legali 
sau prin reprezentanţi mandataţi cu 
procură specială.  Formularele de 
procură specială, precum şi celelalte 
materiale informative asupra punctelor 
aflate pe ordinea de zi a Adunării se pot 
obţine de la sediul Societăţii începând 
cu data de 18.03.2016. După comple-
tare şi semnare un exemplar din 
procura specială va fi depus la sediul 
Societăţii cel târziu până la data de 
18.04.2016, orele 13, un exemplar va fi 
înmânat reprezentantului, cel de-al 
treilea exemplar ramânând la acţionar.  
În situaţia neîndeplinirii cvorumului 
necesar se convoacă o nouă adunare 
generala ordinară a acţionarilor pentru 
data de 26.04.2016, la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc. Informaţii suplimentare pot 
fi obţinute la sediul societăţii sau la 
telefon 0742.512.085.

l Convocator: Bajenaru Valeriu 
Constantin, Preşedinte Consiliu de 
Administraţie al S.C. DECIROM S.A., 

cu sediul în Constanţa, Incinta Port, 
Număr  Regis t ru l  Comerţu lu i 
J13/516/1991, C.U.I. RO1890411, în 
temeiul art. 111 din Legea nr.31/1990, 
republicată, convoacă pe data de 
27.04.2016, ora 12.00 la sediul socie-
tăţii, pentru acţionarii înscrişi în regis-
trul acţionarilor la data de 17.03.2016, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor cu următoarea ordine de zi: 1. 
Prezentarea raportului Consiliului de 
Administraţie şi raportul auditorului 
financiar pentru anul financiar 2015. 2. 
Prezentarea şi aprobarea situaţiilor 
financiare încheiate la data de 
31.12.2015. Acţionarii care din diferite 
motive nu pot participa la şedinţă pot fi 
reprezentaţi în Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor de alţi acţio-
nari în baza unei procuri speciale, 
depuse la sediul societăţii până la data 
de 15.04.2016 ora 10.00 la Registratura 
S.C. DECIROM S.A. Materialele refe-
ritoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi se află la dispoziţia acţionarilor la 
sediul societăţii, putând fi consultate şi 
completate în condiţiile legii. Relaţii 
suplimentare la Secretariat, telefon 
041-601265 (d-na Banu). În cazul nere-
alizării cvorumului necesar, cea de-a 
doua adunare se va ţine în data de 
28.04.2016 în acelaşi loc şi oră şi cu 
aceeaşi ordine de zi.

l Convocator: Administratorul Unic al  
S.C. VITROCIM S.A., sediul în Bucu-
reşti, str. Speranţei nr. 9, sector 2, 
Registrul Comerţului J40/18/1991, CUI 
330874, în temeiul art. 111 şi art. 113 
din Legea nr.31/1990, republicată, 
convoacă pe data de 18.04.2016 (prima 
convocare), ora 12.00, respectiv ora 
13.00 la sediul societăţii, pentru toţi 
acţionarii înscrişi în registru la data de 
01.04.2016, cu următoarele ordini de zi: 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor– Ordine de zi: 1. Aprobarea 
situaţiilor financiare, a contului de 
profit şi pierderi aferente anului 2015. 
2. Împuternicirea unei/unor persoane 
în vederea îndeplinirii formalităţilor 
cerute de legislaţia română pentru 
publicarea şi înregistrarea hotărârilor 
adoptate. Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor– Ordine de zi:1. 
Vânzarea imobilului proprietatea socie-

tăţii situat în Bucureşti, Şos. Vergului 
nr. 4A, sector 2.2. Împuternicirea 
administratorului unic Nica Panait să 
semneze toate documentele ce decurg 
din hotărârile luate, inclusiv contractul 
de vânzare cumpărare în faţa notarului 
public. Materialele referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi se 
află la dispoziţia actionarilor la sediul 
societăţii, putând fi consultate şi 
completate în condiţiile legii. În cazul 
nerealizării cvorumului necesar, cea 
de-a doua adunare se va ţine în data de 
19.04.2016 în acelaşi loc, la aceleaşi ore 
şi cu aceleaşi ordini de zi.

l Consiliul de Administraţie al S.C. 
Uzinsider Techno S.A. convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor la data de 25.04.2016, ora 10:30 
la sediul societăţii, cu următoarea 
Ordine de zi: 1.Raportul Consiliului de 
Administraţie, raportul auditorului 
extern, bilanţul contabil şi contul de 
profit şi pierdere pe anul 2015. Apro-
barea acestora şi descărcarea de 
gestiune a Consiliului de Administraţie, 
a preşedintelui acestuia şi a directorului 
general al societăţii pe anul 2015. 2.
Aprobarea repartizării profitului net pe 
anul 2015. 3.Aprobarea BVC 2016. 
4.Aprobarea organigramei UZIN-
SIDER TECHNO S.A. 5.Prelungirea 
mandatului de audit intern cu S.C. 
AUDIT EAM ZUCA S.R.L. pentru 
perioada 23.03.2012 –31.05.2016 si 
pentru perioada 30.05.2011 –31.05.2016 
cu S.C. MID CONSULTING S.R.L. 
,pentru audit extern. 6.Aprobarea 
contractelor de audit sau a actelor 
adiţionale, după caz, încheiate cu S.C. 
AUDIT EAM ZUCA S.R.L. (pentru 
audit intern) in perioada 23.03.2012 
–31.05.2016 şi cu S.C. MID CONSUL-
TING S.R.L. (pentru audit extern) in 
perioada 30.05.2011 –31.05.2016. 7.
Prelungirea mandatului si aprobarea 
contractelor de audit intern si extern 
pentru S.C. AUDIT EAM ZUCA 
S.R.L. (auditul intern) si S.C. MID 
CONSULTING S.R.L. (audit extern). 
pentru perioada 31.05.2016 la 
31.05.2017. 8.Împuternicirea domnului 
Constantin Savu –preşedinte C.A. să 
semneze hotărârile Adunărilor Gene-
rale ale Acţionarilor societăţii UZIN-
SIDER TECHNO S.A. ,  actele 
adiţionale şi actele constitutive actuali-
zate. 9.Împuternicirea domnului 
Dragoş-Constantin Zaharia, identificat 
cu C.I. seria RT nr. 397783, eliberat de 
SPCEP S5, biroul nr. 2, la data de 
21.02.2006, CNP 1760727040019, 
domiciliat în Bucureşti, str. Moţoc nr. 4, 
bloc P56, scara A, apart. 5, sector 5, să 
ne reprezinte în toate etapele procedu-
rale necesare înregistrării la Oficiul 
Registrului Comerţului al Municipiului 
Bucureşti a oricăror hotărâri ale A.G.A. 
Pentru aducerea la îndeplinire a 
prezentului mandat, mandatarul 
nostru va îndeplini toate formalităţile 
necesare de a ne reprezenta şi va semna 
în numele nostru cererile de înregis-
trare şi orice documente vor fi necesare, 
semnătura acestuia fiindu-ne opoza-
bilă. 10.Radierea din evidentele Regis-
trului Comertului a domnului Rontea 
Florea, administrator a carui mandat a 
expirat la data de 31.12.2015. 11.
Analiza si decizie privind oportunitatea 
acoperirii pierderilor de capital propriu 
ca urmare a rascumpararii de actiuni. 
La şedinţă pot participa şi vota acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor la sfârşitul zilei de 31.03.2016 
(data de referinţă). Acţionarii pot 
participa personal (pe baza actului de 
identitate) sau pot fi reprezentaţi în 
cadrul A.G.A. de către alte persoane 
cărora le-au acordat procură specială 
pe baza formularului pus la dispoziţie 
de către societate în condiţiile legii. 
Formularele de procură specială se pot 
obţine de la sediul societăţii, începând 
cu data de 01.04.2016. Un exemplar 
original al procurii speciale acordate se 
va depune la sediul societăţii cu minim 
48 de ore înainte de data A.G.O.A. 
Dacă la prima convocare adunarea nu 
va fi statutară, şedinţa se reconvoacă pe 
data de 26.04.2016, în aceleaşi condiţii 
(loc, oră, ordine de zi). Materialele 
supuse dezbaterii pot fi consultate la 
Secretariatul A.G.O.A. de la sediul 
societăţii. Relaţii suplimentare se pot 
obţ ine la  numărul  de te lefon 
021.310.36.90.
l Convocator. Presedintele Asociatiei 

Analistilor Tehnici din Romania 
(AATROM) cu sediul in localitatea 
Medias, Str. Stejarilor nr. 3, jud, Sibiu, 
inregistrata sub nr. J13/a/15.05.2007 si 
avand CIF 21945317, reprezentata 
prin presedinte Valcu Dan, in temeiul 
art. 21 alin (4) din ordonanta nr. 
26/2000 cu privire la asociatii si 
fundatii, convoaca: Adunarea Gene-
rala Ordinara a Membrilor Asociatiei 
Analistilor Tehnici din Romania 
(AATROM) care se va desfasura la 
data de 22.04.2016, orele 20:00 la 
urmatoarea adresa: Hotel Traube, 
localitatea Medias. In cazul in care la 
data fixata pentru Adunarea mentio-
nata mai sus, nu se intruneste 
cvorumul de prezenta prevazut in 
Actul constitutiv, se convoaca: Cea 
de-a doua Adunare Generala Ordinara 
a Membrilor Asociatiei Analistilor 
Tehnici din Romania (AATROM) care 
se va desfasura la data de 23.04.2016, 
ora 08:00, la urmatoarea adresa: Hotel 
Traube, localitatea Medias. Ordinea de 
zi a Adunarii Generale ordinare va fi 
urmatoarea: 1. Prezentarea si apro-
barea Raportului de activitate al 
Consiliului Director si al Presedintelui 
pe anul 2015. 2. Aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli, bilantul 
contabil pe anul 2015. 3. Aprobarea 
descarcarii de gestiune a membrilor 
Consiliului Director si al Preseintelui 
AATROM. 4. Aprobarea proiectului 
bugetului de venituri si cheltuieli si 
proiectul programelor AATROM 
pentru anul 2016. 5. Alegerea Consi-
liului Director si a presedintelui 
AATROM. 6. Diverse. La Adunarea 
generala pot participa si membrii 
afiliati, fara drept de vot, in conformi-
tatecu Statutul Asociatiei .  De 
asemenea, nu etse permisa partici-
parea prin delegare a membrilor. 

l Convocator: Consiliul de Adminis-
traţie al S.C. SEMROM Muntenia 
S.A., J40/895/1991, RO351290, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
31/1990, Legii nr. 297/2004 şi ale 
Actului Constitutiv al societăţii,  
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor S.C. SEMROM 
Muntenia S.A. pentru data de 
18.04.2016, ora 11:00. Şedinţa 
Adunării Generale Ordinară a Acţio-
narilor se va desfăşura la sediul  sucur-
salei societăţii din Brăila, Şoseaua 
Baldovineşti, nr.22, judeţul Brăila. 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor va avea următoarea ordine de 
zi: 1. Prezentarea, dezbaterea şi apro-
barea situaţi i lor financiare la 
31.12.2015 dupa audierea raportului 
de gestiune al Consiliului de Adminis-
traţie şi raportului de audit financiar 
pentru exercitiul financiar 2015; 2. 
Aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli şi a Programului de investiţii 
pe anul 2016; 3. Împuternicirea unei 
persoane din partea societăţii Semrom 
Muntenia S.A. pentru negocierea şi 
semnarea contractelor de administrare 
cu membrii Consiliului de Adminis-
traţie; 4. Aprobarea remuneraţiei 
membrilor Consiliului de Adminis-
traţie, a limitei generale ale remunera-
ţiei suplimentare pe anul 2016 precum 
şi a nivelului sumei asigurate prin 
asigurarea de risc profesional a admi-
nistratorilor; 5. Alegerea auditorului 
financiar, stabilirea duratei minime a 
contractului de audit financiar şi 
remuneratiei acestuia. Împuternicirea 
Consiliului de Administraţie să 
semneze contractul cu auditorul finan-
ciar; 6. Aprobarea ca dată de identifi-
care a acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârii Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor a 
datei de 06.05.2016. 7. Aprobarea ca ex 
date a datei de 05.05.2016. 8. Manda-
tarea dnei director general Iuliana 
Cernat să efectueze toate demersurile 
legale şi să semneze toate actele nece-
sare ducerii la îndeplinire a hotărârilor 
adoptate. În cazul neîndeplinirii cvoru-
mului, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor se va întruni în data de 
19.04.2016 ora 11:00, la sediul sucur-
salei societăţii din Brăila, Şoseaua 
Baldovineşti, nr.22, judeţul Brăila. La 
şedinţă sunt îndreptăţiţi să participe şi 
să voteze acţionarii înregistraţi la 
Depozitarul Central S.A. la data de 
referinţă 07.04.2016. Acţionarii îşi pot 
exercita drepturile prevăzute de art. 7 
din Regulamentul CNVM  nr. 6/2009 

în termen de cel mult  15 zile de la data 
publicării convocării, cu respectarea 
procedurilor prevăzute pe site-ul www.
semrommuntenia.ro. Astfel unul sau 
mai mulţi acţionari reprezentând indi-
vidual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/au dreptul: a) de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală; b) de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunării generale. Acţionarii îşi 
pot exercita drepturile prevăzute de 
art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 
6/2009, respectiv dreptul  să adreseze 
întrebări privind punctele de ordinea 
de zi a adunării generale, până cel mai 
târziu la data şedinţei. Materialele 
Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor, proiectul de hotărâre şi proce-
dura privind participarea şi exercitarea 
dreptului de vot  pot fi consultate sau 
procurate contra cost ( 0,1 lei/pagină) 
de la sediul societăţii din Bucureşti, str. 
Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3. 
Materialele vor fi disponibile pe site-ul 
www.semrommuntenia.ro. începând 
cu data de 18.03.2016.  Dreptul de vot 
se poate exercita direct, prin reprezen-
tant sau prin corespondenţă. Acţio-
narii persoane fizice îşi pot exercita 
votul direct participând la şedinţă în 
baza actului de identitate sau pot fi 
reprezentaţi prin alte persoane în baza 
unei împuterniciri speciale /generale, 
întocmite în conformitate cu prevede-
rile reglementărilor CNVM. Acţionarii 
persoane juridice, entităţile fără perso-
nalitate juridică, precum şi persoanele 
fără capacitate de exerciţiu participă la 
adunare prin reprezentant legal, în 
baza documentelor atestând calitatea 
de reprezentant legal, conform regu-
rilor de identificare. Acţionarii înregis-
traţi la data de referinţă pot fi 
reprezentaţi şi prin alte persoane decât 
acţionarii, pe bază de împuternicire 
specială/ generală, cu respectarea 
prevederilor art. 243  din Legea nr. 
297/2004. Informaţii detaliate privind 
procedura de vot şi completarea buleti-
nului de vot  sunt disponibile pe site-ul 
www.semrommuntenia.ro. Formula-
rele de procură/ împuternicire sunt 
disponibile la sediul societăţii din 
Bucureşti, str. Aristide Pascal nr. 28-30, 
sector 3 şi pe site-ul www.semrommun-
tenia.ro. Desemnarea reprezentanţilor 
acţionarilor se face, în conformitate cu 
prevederile art. 17 din Regulamentul 
nr. 6/2009 al CNVM, printr-o scrisoare 
în format pdf căruia i s-a încorporat, 
ataşat sau i s-a asociat logic o semnă-
tură electronică cu respectarea condiţi-
ilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, 
transmise prin email la adresa office@
semrommuntenia.ro.  În cazul în care 
semnătura electronică aparţine repre-
zentantului legal al unui acţionar, 
această calitate trebuie să fie precizată 
în certificatul semnăturii electronice. 
Vor fi luate în considerare doar procu-
rile/ împuternicirile de reprezentare, 
buletinele de vot prin corespondenţă şi 
notificările electronice de desemnare a 
reprezentanţilor primite la sediul socie-
tăţii din Bucureşti, str. Aristide Pascal 
nr. 28-30, sector 3  până la data de 
16.04.2016 ora 11:00. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie, Iuliana 
Cernat.

l Convocator: Consiliul de Adminis-
traţie al S.C. SEMROM Muntenia 
S.A., J40/895/1991, RO351290, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
31/1990, Legii nr. 297/2004 şi ale 
Actului Constitutiv al societăţii,  
convoacă Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor S.C. SEMROM 
Muntenia S.A. pentru data de 
18.04.2016, ora 12:00. Şedinţa 
Adunării Generale Extraodinară a 
Acţionarilor se va desfăşura la sediul  
sucursalei societăţii din Brăila, 
Şoseaua Baldovineşti, nr.22, judeţul 
Brăila. Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1.Modificarea 
Actului Constitutiv al S.C. SEMROM 
Muntenia S.A. în sensul că la Art. 16 
Atribuţiile Consiliului de Adminis-
traţie se completeazăa cu lit. k): k) 
exercită atribuţiunile stabilite de lege în 
competenţa adunării generale a acţio-

narilor referitoare la: mutarea sediului 
societăţii, schimbarea obiectului de 
activitate al societăţii (cu excepţia celui 
principal), înfiinţarea sau desfiinţarea 
unor sedii secundare (sucursale, 
agenţii,  reprezentanţe sau alte 
asemenea unităţi fără personalitate 
juridică). Celelalte prevederi din Actul 
Constitutiv rămân neschimbate. 2. 
Împuternicirea Consiliului de Admi-
nistraţie, ca, după înfiinţarea sau 
desfiinţarea unor sedii secundare, să 
modifice actul constitutiv al societăţii 
în conformitate cu noua componentă şi 
să efectueze toate formalităţile nece-
sare la instituţiile competente în 
vederea înregistrării actului constitutiv 
actualizat. 3. Aprobarea ca dată de 
identificare a acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotărârii 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor a datei de 06.05.2016. 4. 
Aprobarea ca ex date a datei de 
05.05.2016. 5. Mandatarea dnei 
director general Iuliana Cernat să 
efectueze toate demersurile legale şi să 
semneze toate actele necesare ducerii 
la îndeplinire a hotărârilor adoptate. 
În cazul neîndeplinirii cvorumului, 
Adunarea Generală Extraordinara a 
Acţionarilor se va întruni în data de 
19.04.2016 ora 12:00, la sediul sucur-
salei societăţii din Brăila, Şoseaua 
Baldovineşti, nr.22, judeţul Brăila. La 
şedinţă sunt îndreptăţiţi să participe şi 
să voteze acţionarii înregistraţi la 
Depozitarul Central S.A. la data de 
referinţă 07.04.2016. Acţionarii îşi pot 
exercita drepturile prevăzute de art. 7 
din Regulamentul CNVM  nr. 6/2009 
în termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării convocării, cu respectarea 
procedurilor prevăzute pe site-ul www.
semrommuntenia.ro. Astfel unul sau 
mai mulţi acţionari reprezentând indi-
vidual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/au dreptul: a) de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală; b) de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunării generale. Acţionarii îşi 
pot exercita drepturile prevăzute de 
art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 
6/2009, respectiv dreptul să adreseze 
întrebări privind punctele de ordinea 
de zi a adunării generale, până cel mai 
târziu la data şedinţei. Materialele 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor, proiectul de hotărâre şi 
procedura privind participarea şi exer-
citarea dreptului de vot  pot fi consul-
tate sau procurate contra cost ( 0,1 lei/
pagină) de la sediul societăţii din 
Bucureşti, str. Aristide Pascal nr. 28-30, 
sector 3. Materialele vor fi disponibile 
pe site-ul www.semrommuntenia.ro. 
începând cu data de 18.03.2016. 
Dreptul de vot se poate exercita direct, 
prin reprezentant sau prin corespon-
denţă. Acţionarii persoane fizice îşi pot 
exercita votul direct participând la 
şedinţă în baza actului de identitate 
sau pot fi reprezentaţi prin alte 
persoane în baza unei împuterniciri 
speciale/generale, întocmite în confor-
mitate cu prevederile reglementărilor 
CNVM. Acţionarii persoane juridice, 
entităţile fără personalitate juridică, 
precum şi persoanele fără capacitate 
de exerciţiu participă la adunare prin 
reprezentant legal, în baza documen-
telor atestând calitatea de reprezentant 
legal, conform regurilor de identificare. 
Acţionarii înregistraţi la data de refe-
rinţă pot fi reprezentaţi şi prin alte 
persoane decât acţionarii, pe bază de 
împuternicire specială/ generală, cu 
respectarea prevederilor art. 243  din 
Legea nr. 297/2004. Informaţii deta-
liate privind procedura de vot şi 
completarea buletinului de vot  sunt 
disponibile pe site-ul www.semrom-
muntenia.ro. Formularele de procură/ 
împuternicire sunt disponibile la sediul 
societăţii din Bucureşti, str. Aristide 
Pascal nr. 28-30, sector 3 şi pe site-ul 
www.semrommuntenia.ro. Desem-
narea reprezentanţilor acţionarilor se 
face, în conformitate cu prevederile 
art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 al 
CNVM, printr-o scrisoare în format 
pdf căruia i s-a încorporat, ataşat sau i 
s-a asociat logic o semnătură electro-
nică cu respectarea condiţiilor prevă-
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zute de Legea nr. 455/2001, transmise 
prin email la adresa office@semrom-
muntenia.ro.  În cazul în care semnă-
t u r a  e l e c t r o n i c ă  a p a r ţ i n e 
reprezentantului legal al unui acţionar, 
această calitate trebuie să fie precizată 
în certificatul semnăturii electronice. 
Vor fi luate în considerare doar procu-
rile/ împuternicirile de reprezentare, 
buletinele de vot prin corespondenţă şi 
notificările electronice de desemnare a 
reprezentanţilor primite la sediul socie-
tăţii din Bucureşti, str. Aristide Pascal 
nr. 28-30, sector 3  până la data de 
16.04.2016 ora 12:00. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie, Iuliana 
Cernat.

LICITAȚII  
l Consiliul Local al Comunei Borca, 
Judeţul Neamţ, cod fiscal 2614139 tel/
fax 0233-268.005, 0233-268.000, orga-
nizează licitaţie publică deschisă în 
ziua de  08.04.2016 ora 10.00 în 
vederea concesiunii următoarelor 
suprafeţe de teren: - 1180 mp teren din 
sat Sabasa, comuna Borca, judeţul 
Neamţ; - 439 mp teren din sat Sabasa, 
comuna Borca, judeţul Neamţ; - 1407 
mp teren din punctul "Rateş"comuna 
Borca, judeţul Neamţ. Documentaţia 
de atribuire se pune la dispoziţia 
oricărei persoane interesate pe suport 
de hârtie la biroul contabilitate, achi-
tând contracostul multiplicării aces-
teia. Data limită de depunere a 
ofertelor este 07.04.2016 ora  15,00 într 
un singur exemplar la sediul Primăriei 
Borca. Şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor va avea loc în data de 
08.04.2016 ora 10:00 la sediul Primă-
riei Borca. Instanţa competentă în 
soluţionarea litigiilor apărute este 
secţia de contecios administrativ a 
Tribunalului Neamţ, localitatea Piatra 
Neamţ, str. B-dul Republicii nr. 16 
telefon /fax 02330212294. Caietele de 
sarcini pot fi procurate contracost de la 
sediul Consiliului Local Borca, biroul 
contabilitate. 

l Primăria oraşului Cernavodă, str.
Ovidiu nr.11, jud. Constanţa, telefon/
fax  0241487121,  0241239578, 
primaria@cernavoda.ro, organizează 
în data de 05.04.2016, ora 10:00, lici-
taţie publică pentru  vânzarea terenu-
rilor: - teren în str. Medgidiei (zona 
Campus), Lot1, F.N.,  în suprafaţă de 
502 mp, - teren în str. Salciei, nr.19, 
lângă Bl.H6,  în suprafaţă de 27 mp,  
- teren în str. Aleea Florilor, Lot2, 
F.N.,  în suprafaţă de 372 mp,  
persoanele interesate pot solicita 
documentaţia de atribuire, contra-
cost, de la Compartimentul Patri-
moniu şi  Cadastru din cadrul 
Primăriei, până la data de 30.03.2016. 
Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor este 30.03.2016. Data  pentru 
depunerea ofertelor, la Centrul de 
Informare pentru Cetăţeni din cadrul 
Primăriei, este de 04.04.2016, ora 
15:00. Plicurile cu oferte se vor 
deschide în data de 05.04.2016, ora 
10:00, în sala 10 din cadrul Primăriei 
Cernavodă. Persoana de contact – 
Cioară Mirela.

l  O r g a n i z a t o r u l  l i c i t a ţ i e i : 
R.P.L.Ocolul Silvic Ghimeş -Făget 
R.A., comuna Ghimeş -Făget, sat 
Făget, strada Principală, telefon/fax: 
0234.385.727, e-mail: os.ghimesfaget@
yahoo.com. Data şi ora desfăşurării 
licitaţiei: 01.04.2016, ora 15.00. Locul 
desfăşurăr i i  l i c i ta ţ i e i :  sed iu l 
R.P.L.Ocolul Silvic Ghimeş -Făget 
R.A., din localitatea Ghimeş -Făget, 
sat Făget, strada Principală. Tipul 
licitaţiei: Licitaţie publică cu strigare. 
Licitaţia este organizată şi se va desfă-
şura conform prevederilor Regula-
mentului de valorificare a masei 
lemnoase proprietate publică, aprobat 
p r i n  H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.924/2015. Data şi ora organizării 
preselecţiei: 24.03.2016, ora 17.00. 
Data şi ora limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru prese-
lecţie şi înscrierea la licitaţie: 
23.03.2016, ora 16.00. Lista partizilor, 
preţul de pornire şi pasul de licitaţie 
pentru fiecare partidă sunt afişate la 
sediul organizatorului şi pe site-ul: 
www.ocoalederegim.ro. Volumul total 
de masă lemnoasă pe picior este de: 
1615mc. Din care pe natură produse: 
-Produse principale -0mc; -Produse 

secundare -0mc; -Produse de igienă 
-0mc; -Produse accidentale -1615mc; 
Şi respectiv pe specii şi grupe de 
specii: -Răşinoase -1615mc; -Fag -0mc; 
-Stejar -0mc; -Diverse tari -0mc; 
-Diverse moi -0mc. Masa lemnoasă pe 
picior oferită spre vânzare nu provine 
din fondul forestier proprietate 
publică certificat. Masa lemnoasă 
rămasă neadjudecată va face obiectul 
unei noi licitaţii în data de 18.04.2016, 
ora 17.00, cu preselecţie în data de 
11.04.2016, ora 17.00. Data şi ora 
limită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: 08.04.2016, ora 
14.00. Masa lemnoasă rămasă neadju-
decată după a doua licitaţie se va 
putea adjudeca prin negociere în 
condiţiile prevăzute de reglementările 
în vigoare. Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizatorului 
l icitaţiei  începând cu data de 
15.03.2016. Pentru informaţii şi date 
suplimentare vă puteţi adresa organi-
zatorului licitaţiei la telefon/fax: 
0235.385.727, e-mail: os.ghimesfaget@
yahoo.com. Persoană de contact: Ing.
Fond Forestier Moisă Ion. 

l Subscrisa VIA INSOLV SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
pornind de la valoarea de evaluare 
urmatoarele bunuri mobile apartinand 
Foraj Bucuresti SA: 1. Bunuri mobile: 
antrenoare Auger, capete Auger, 
coloane Auger 20 pentru instalatie 
Wirth, coloane de lucru pentru insta-
latie Wirth, prajini circulatie inversa, 
prajini de foraj, stabilizatoare nerota-
tive, pod rulant, rezervor etc. la pretul 
de 33.576 lei; 2. Mobilier pret 4.525 lei; 
echipamente birotica pret 37.145 lei; 3. 
Rulota Hobby, B 31 FRD, pret 1.700 
lei; rulota Himer, B 44 RBX, pret 2.000 
lei; rulota Knaus, B 44 RGU, pret 
2.000 lei; rulota Mayr, B 81 GMJ, pret 
600 lei; 4. Buldoexcavator Komatsu 
WB 93 R pret 8.114 lei; compresor de 
aer 1 C 350 pret 64 lei; compresor de 
aer Ingersoll Rand (2 buc.) pret 38.930 
lei/buc.; compresor de aer portabil tip 
Atlas Copco pret 79.675 lei; compresor 
de aer portabil tip Atlas Copco pret 
30.380 lei; grup electrogen portabil 
QIX 30 (3 buc.) pret 15.190 lei/buc.; 
grup electrogen stationar QA22Dd 
Atlas Copco (3 buc.) pret 16.121 lei/
buc.; centrala termica pret 24.139 lei; 
centrala termica pret 20.574 lei; 5. 
Instalatie de foraj Aquadrill 1000 II, B 
16 FRD, pret 87.800 lei; instalatie de 
foraj Ingersoll Rand T3W, B 29 THG, 
pret 86.000 lei; instalatie de foraj FA 
32 si turla de foraj FA 32, B 31 UKG, 
pret 47.700 lei; instalatie de foraj 
Wirth tip B 3A, B 35 CVO, pret 45.300 
lei; instalatie de foraj AGBO 200-300, 
B 98 XYM, pret 177.200 lei. Toate 
preturile sunt fara TVA. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar şi 
vor depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţiile vor avea loc în 
data de 23.03.2016, incepand cu ora 
13:30 pentru bunurile de la pct.1, ora 
14:00 pentru bunurile de la pct.2, ora 
14:30 pentru bunurile de la pct.3, ora 
15:00 pentru bunurile de la pct.4, ora 
15:30 pentru bunurile de la pct.5. In 
cazul neadjudecării, licitatiile vor fi 
reluate la 30.03.2016, 06.04.2016, 
13.04.2016 respectiv 20.04.2016 la 
aceleasi ore, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax 0244 519800.

l Administraţia Naţională “Apele 
Române”- Administraţia Bazinală de 
Apă Siret cu sediul în Bacău, str. Cuza 
Vodă nr.1, judeţul Bacău, cod 600274, 
tel.0234 541646, fax 0234 510050,  în 
calitate de unitate locatoare, anunţă: 
organizarea în data de 6 aprilie 2016 a 
licitaţiilor publice cu ofertă în plic 
închis privind închirierea de bunuri 
imobile, terenuri situate în albiile 
minore ale râurilor, pe raza judeţelor 
Vrancea, Buzău, Neamţ şi Iaşi. Închiri-
erea are ca scop înlăturarea materia-
lului aluvionar (exploatare agregate 
minerale) pentru asigurarea scurgerii 
optime în albie. Durata închirierii este 
de 2 ani. Garanţia de participare este 
de 10% din valoarea minimă a chiriei 
anuale, respectiv 0,56 lei/mp/an, 
pentru fiecare dintre următoarele 
bunuri imobile: Judeţul Vrancea. - Râu 

Zăbala /P.H. Nereju / Nereju /42.099 
mp; -Râu Putna / Răchitosu / Garoafa 
/ 32.675 mp; - Râu Şuşiţa / Aval 
Gavane / Ţifeşti şi Panciu / 64.567 mp; 
- Aval Cimitirul Nemţesc / Ţifeşti / 
85.793 mp. Râu Milcov. - Amonte 
confl.pr.Mera / Campineanca / 13.678 
mp; - Aval Unirea / Odobeşti, Vârte-
şcoiu şi Câmpineanca / 21.124 mp; - 
Aval  Peco Unirea /  Odobeşti , 
Vârteşcoiu / 72.815 mp; - Aval organi-
zare Sibarex / Câmpineanca / 29.090 
mp. Judeţul Buzău.  Râu Rm.Sărat / 
Băbeni aval/ Topliceni şi Podgoria / 
24.706 mp; - Rubla 2 / Valea Râmni-
cului / 23.355 mp. Judeţul Neamţ - 
Râu Siret / Gâdinţi-Horia/ Gâdinţi şi 
Horia / 29.100 mp;- Râu Moldova 
Văleni-Gherăeşti/ Văleni, Boteşti şi 
Gherăeşti / 148.800 mp.  /Nisiporeşti 3/ 
Boteşti şi Văleni /  61.000 mp. Judeţul 
Iaşi / Râu Siret / Acumulare Paşcani / 
Vânători şi Lespezi/ 15.000 mp; /Răchi-
teni 2 / Răchiteni şi Butea / 40.200 mp. 
Râu Moldova / Miteşti/ Mirosloveşti / 
45.500 mp. Garanţia de participare 
poate fi constituită sub forma unei 
scrisori de garanţie bancară eliberată 
de o bancă din România în favoarea 
unităţii locatoare sau a unui ordin de 
plată, confirmat prin extras de cont, în 
contul 
RO51TREZ0615005XXX013935- 
Trezoreria Bacău, CIF 33839263. 
Condiţiile de participare sunt precizate 
în caietul de sarcini. Ofertele vor fi 
depuse în data de 06.04.2016, urmând 
a fi deschise în aceeaşi zi la ora 10. 
Caietul de sarcini, în valoare de 
1.250,00 lei, poate fi achiziţionat de la 
sediul Administraţiei Bazinale de Apă 
Siret - birou Patrimoniu sau cu ordin 
de plata în contul  RO 69TREZ 
061502201X013928 - Trezoreria Bacău 
CIF: RO18264854, începând cu data 
de 18 martie 2016 şi până în ziua ante-
rioară desfăşurării licitaţiilor.  Valabili-
tatea obligatorie a ofertei este de 90 de 
zile de la data deschiderii acesteia. 
Prezentul anunţ este postat pe site-ul 
www.rowater.ro/dasiret la rubrica 
ANUNŢURI - LICITAŢII ACTIVE.

PIERDERI  
l Subsemnatul Heroiu Cosmin Ionel, 
declar pierdut Atestatul de Marfă emis 
pe numele Heroiu Cosmin Ionel. Se 
declară nul

l SC BMS Social Media Events SRL, 
cu sediul în Bucureşti, Calea Doroban-
ţilor nr.61-63, bl.61-63, sc.B, parter, 
s e c t o r  1 ,  C U I  3 0 0 4 7 9 3 5 , 
J40/4043/2012, declar pierdute Certifi-
catul de înregistrare, hotărârea judecă-
torească de înfiinţare a firmei şi 
certificatul de menţiuni, emise de 
ONRC. Le declar nule.

l Pierdut Certificate constatatoare 
sediu şi la terţi pentru Info Plus 
Computers SRL, J40/6098/97, CUI 
9693962. Le declarăm nule. 

l Pierdut Adeverinţă achitare ap.38, 
pe numele Ghica Liviu şi Ghica 
Alexandrina. O declar nulă. 

l Pierdut Contract construcţie 
nr.953/2/27.08.1985 şi Proces-verbal 
din 3.12.1985 pe numele Niţoi 
Iordache şi Niţoi Elena. Le declar nule. 

l Pierdut Atestat de Libera Practica 
eliberat de Colegiul Psihologilor din 
Romania, comisia Psihologie Clinica, 
pe numele Stoian Viorica, cod parafa 
17486. Il declar nul.

l Sideri Ion declar pierdută legiti-
maţie I.P.A. RO nr.04298, eliberată de 
Poliţia Asociaţia Bucureşti.

l Declar nulă legitimaţie anuală 
metrou pe numele Popescu Tamara, 
văduvă de veteran de război.

publicitate


