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OFERTE SERVICIU
l Angajăm şoferi tir, Danemarca- Norvegia. Persoană
contact: Puiu Silviu. Telefon:
0045/25351103, 0040/743160861.
E-mail: vmafdeling@intercargo-scandinavia.dk
l Angajam frezor, experienta
minim 5 ani, zona Militari,
Bucuresti. Tel. 0745.989.709.
l Angajam lacatus mecanic,
experienta minim 5 ani, zona
Militari, Bucuresti. Tel.
0745.989.709.
l Premium It Technologies
SRL angajeaza Functionar
administrativ -1post. Cerinte
de ocupare a postului: studii
medii; limba Engleza. CV la:
office@premiumitt.ro.
l Locuri muncă Anglia cu
salarii mari. Te duci doar cu
bani de buzunar! Fără comision. Telefon: 0766.271.608,
0044.7376.095.546 -Operator
Marian.
l Direcţia Generală de Poliţie
Locală Sector 6 organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiilor publice de
conducere vacante de:
•Director executiv- Direcția
Inspecție; •Șef birou- Biroul
Tehnică Operativă, Direcția
Ordine Publică. Proba scrisă a
concursului va avea loc în data
de 19.04.2017, ora 10.00, la
sediul Primăriei Sector 6Calea Plevnei nr. 147-149,
Sector 6. Data susținerii interviului va fi comunicată ulterior.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se
afişează la sediul instituţiei din
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.

pare la concurs şi bibliografia
se afişează la sediul Direcţiei
Generale de Poliţie Locală
Sector 6 din şos. Orhideelor nr.
2d -Sector 6. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Direcţiei Generale de Poliţie
Locală Sector 6 şi la numărul
de telefon: 021.413.17.38Serviciul Resurse Umane,
Formare Profesională şi
Instruire.
l Primăria Comunei Scăeşti,
judeţul Dolj, organizează
concurs/examen, în conformitate cu HG nr. 286/23.03.2011,
pentru funcţia contractuală
temporar vacantă de asistent
medical comunitar, studii PL,
grad profesional debutant, care
va avea loc pe data 03.04.2017,
ora 11.00, şi pe data de
05.04.2017, ora 11.00, interviul.
Condiţii de participare: -studii
postliceale sanitare în specialitatea asistent medical generalist/asistent medico-social
(absolvite cu diplomă);
-membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; -vechime: nu
se cere. Termen depunere
dosare: 5 zile lucrătoare de la
data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea a
lll-a, la sediul Primăriei
Comunei Scăeşti. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Scăeşti, persoană de
contact: Calota Irena, telefon:
0251.447.007.
l Anunţ cu privire la organizarea concursului de recrutare:
Primăria Comunei Rociu, jud.
Argeş, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante de
consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul
Compartimentului buget,
financiar-contabil, impozite si
taxe – 1 post. Concursul va
avea loc în data de 18.04.2017,
ora 9:00 - proba scrisă şi
24.04.2017, ora 09:00 - proba
interviu, la sediul Primăriei
comunei Rociu, judeţul Argeş.
Condiţiile de participare la
concurs: condiţiile generale,
prevăzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 (r2); condiţiile
specifice prevăzute în fişa
postului: - studii universitare
de licenţă în domeniul stiinţelor economice de lungă
durată; - vechimea în specialitatea studiilor: 0 ani. Bibliografia se afişează la sediul
Primăriei Comunei Rociu,

judeţul Argeş. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la
birou Secretar Comuna Rociu,
în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului. Relaţii
suplimentare la Primăria
comunei Rociu, telefon 0248688115
l Şcoala Gimnazială „Ion
Petrovici”, cu sediul în localitatea Tecuci, str.Unirii, nr.6,
judeţul Galaţi, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
paznic -1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -proba
scrisă în data de 10.04.2017,
ora 12.00; -proba interviu în
data de 13.04.2017, ora 12.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii; -vechime: fără
vechime; -disponibilitate la
program flexibil; -abilităţi de
relaţionare şi comunicare cu
personalul şcolii; -atestat
pentru executare de pază a
obiectivelor. 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: Şcoala
Gimnazială „Ion Petrovici”
Tecuci. Relaţii suplimentare la
sediul: Şcoala Gimnazială „Ion
Petrovici” Tecuci, persoană de
contact: Ganea Fănică, telefon:
0236.811.523, fax:
0236.811.523, e-mail: scoala4tecuci@gmail.com

l Direcția Generala de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Str.
Parfumului, nr. 2-4, anunţă
organizarea unui concurs de
recrutare pentru o funcție
publică de execuție în data de
18.04.2017: 1. Consilier clasa I
gradul debutant – Serviciul
Strategii, Programe si Proiecte:
a) pregătire de specialitate:
studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
l Direcţia Generală de Poliţie
studii superioare de lungă
Locală Sector 6 organizează
durată, absolvite cu diplomă de
concurs de promovare pentru
licenţă sau echivalentă; b)
ocuparea funcţiei publice de
vechime în specialitatea studiconducere vacante de:
ilor necesare exercitării funcţiei
•Director executiv -Direcția
publice: nu se solicita; CondiOrdine Publică. Proba scrisă a
ţiile prevăzute de lege pentru
concursului va avea loc la
angajarea pe o funcție publică
sediul Primăriei Sector 6 din
de executie, conform art. 54
Calea Plevnei nr. 147-149
din Legea nr.188/1999 (r2),
Sector 6, în data de 19 aprilie
privind Statutul funcţionarilor
2017, ora 10.00. Data susţinerii
publici, cu modificările şi
interviului va fi comunicată
completările ulterioare sunt: a)
ulterior. Condiţiile de particiare cetăţenia română şi domic i l i u l
î n
România; b)
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bază de examen medical de
specialitate; f) îndeplineşte
condiţiile de studii prevăzute
de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei
publice; h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei
infracţiuni contr a umanităţii,
contra statului sau contra
autorităţii, infracţiuni de
corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals
ori a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea
funcţiei publice; i) nu a fost
destituită dintr-o funcţie
publică sau nu i-a încetat
contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; j) nu a
desfăşurat activitate de poliţie
politică, astfel cum este definită prin lege. Condiţiile de
desfăşurare ale concursului: perioada de înscriere –
16.03.2017 – 04.04.2017– 20
zile de la data publicării; - instituţia publică la care se depun
dosarele de înscriere –
D.G.A.S.P.C Sector 3, Str.
Parfumului, nr. 2 – 4, Sector 3;
tel: 0730.013.862. data organizării concursului de recrutare
– 18.04.2017 – proba scrisă; până în data de 25.04.2017 –
interviul (nu mai târziu de 5
zile lucrătoare de la susţinerea
probei scrise).
l Primăria Comunei Gura
Ialomiţei, cu sediul în localitatea Gura Ialomiţei, judeţul
Ialomiţa, str.1 Decembrie, nr.
165, tel./fax: 0243.272.825,
organizează concurs pentru
promovarea în grad profesional imediat superior (din
gradul profesional principal în
gradul profesional superior) a
următoarelor funcţii publice de
execuţie vacante: -una funcţie
publică de execuţie, clasa I,
inspector, grad profesional
principal, gradaţia 3, clasa de
salarizare 40; -una funcţie
publică de execuţie, clasa I,
inspector, grad profesional
principal, gradaţia 4, clasa de
salarizare 41; -probele stabilite
pentru concurs: -proba scrisă;
-interviul. Condiţiile de desfăşurare a concursului: -data
până la care se pot depune
dosarele de înscriere:
05.04.2017, ora 15.00, în
termen de maxim 20 de zile de
la data publicării anunţului;
-data, ora şi locul organizării
probei scrise: 18.04.2017, ora
10.00, la sediul Primăriei
Comunei Gura Ialomiţei, cu
sediul în localitatea Gura
Ialomiţei, judeţul Ialomiţa,
str.1 Decembrie, nr.165; -data,
ora şi locul interviului:
20.04.2017, ora 14.00, la sediul
Primăriei Comunei Gura
Ialomiţei, cu sediul în localitatea Gura Ialomiţei, judeţul
Ialomiţa, str.1 Decembrie,
nr.165. Condiţiile de participare la concurs: Condiţiile de
participare la concursul/
examenul de promovare în

gradul profesional imediat
superior celui deţinut sunt cele
prevăzute de art.65, alin.(2) din
Legea nr.188/1999, privind
Statutul funcţionarilor publici,
republicată, actualizată (să
aibă cel puţin 3 ani vechime în
gradul profesional al funcţiei
publice din care promovează;
să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea
anuală a performanţelor individuale în ultimii doi ani calendaristici; să nu aibă în cazierul
administrativ o sancţiune
disciplinară neradiată în condiţiile legii; studii superioare).
Dosarul de concurs va fi depus
la secretariatul comisiei de
concurs şi va cuprinde în mod
obligatoriu: adeverinţa care să
ateste vechimea în gradul
profesional din care se promovează; copie de pe rapoartele
de evaluare a performanţelor
profesionale individuale din
ultimii 2 ani; formularul de
înscriere (anexa 3 din HG
nr.611/2008).
l Primăria Municipiului
Târnăveni, judeţul Mureş,
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor
posturi contractuale vacante de
execuţie: -Serviciul Public de
Asistenţă Socială: -un post
-inspector specialitate, grad
debutant; -Serviciul Administraţia Pieţelor: -un post -casier;
-Sector Sere Spaţii Verzi: -un
post -muncitor calificat,
treapta I; -Sector Întreţinere
Reparaţii Străzi: -un post
-muncitor calificat, treapta I;
-Staţia de Transfer Deşeuri
Menajere: -un post -lucrător
salubrizare. Condiţii necesare
ocupării posturilor vacante:
Condiţii generale: Poate ocupa
un post vacant sau temporar
vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la
art.3 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor
de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat
superioare a personalului
contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările şi
completările ulterioare,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011. Condiţii
specifice: -Serviciul Public de
Asistenţă Socială: -inspector
specialitate, grad debutant:
-studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -fără vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului; -Serviciul
Administraţia Pieţelor: -casier:
-studii medii; -cu sau fără
vechime în meserie; -Sector
Sere Spaţii Verzi: -muncitor
calificat, treapta I: -studii generale şi calificare în meseria de
f loricultor sau drujbist;
-minimum 9 ani vechime în
meserie; -Sector Întreţinere
Reparaţii Străzi: -muncitor
calificat, treapta I: -studii gene-
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rale şi calificare în meseria de
electrician; -minimum 9 ani
vechime în meserie; -Staţia de
Transfer Deşeuri Menajere:
-lucrător salubrizare: -studii
generale; -cu sau fără vechime
în meserie. Pentru înscrierea la
concurs candidaţii vor
prezenta un dosar de concurs
care va conţine documentele
prevăzute la art.6 din HGR
nr.286/2011. Concursul constă
din 2 probe şi se va desfăşura
conform calendarului: -termenul-limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile
lucrătoare de la data afişării
anunţului, ora 15.00, la sediul
instituţiei, P-ţa Primăriei, nr.7,
Municipiul Târnăveni; -proba
scrisă: în data de 10.04.2017,
ora 10.00, la sediul instituţiei;
-interviul: în data 12.04.2017,
ora 10.00, la sediul instituţiei.
Persoană de contact: d-na
Macarie Viorica, consilier
-telefon: 0265.443.400, int.35.
l Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte
cu Handicap Mislea, cu sediul
în localitatea Mislea, str.Radu
Paisie, nr.14, jud.Prahova,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
temporar vacante de: referent
SSD, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -proba
scrisă în data de 03.04.2017,
ora 10.00; -proba interviu în
data de 05.04.2017, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii superioare tehnice de
scurtă durată, absolvite cu
diplomă; -vechime în specialitatea studiilor -minimum 5 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs
până la data de 24.03.2017, ora
16.00. Pentru informaţii suplimentare se va lua legătura cu
d-na Draghia Mioara -referent
RU în cadrul CIAPAH Mislea,
la nr.de telefon: 0244.356.611,
int.234 sau direct la sediul
instituţiei.
l Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Săcălaz,
judeţul Timiş, cu sediul în
comuna Săcălaz, str.a IV-a, nr.
368, judeţul Timiş, organizează
concurs, conform HG
nr.286/2011, pentru ocuparea
funcţiei contractuale temporar
vacante de: referent, treapta
profesională 1A, perioadă
determinată, post temporar
vacant, la Serviciul de Asistenţă Socială. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă
în data de 20.04.2017, ora
10.00; -interviul în data de
20.04.2017, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii pentru
funcţia de referent, treapta
profesională 1A: -studii medii;
-cunoştinţe operare calculator
-nivel mediu; -fără vechime în
specialitatea studiilor;
-vechime în muncă minim 2
ani; -permis de conducere cate-
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goria B. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Unităţii
Administrativ Teritoriale
Comuna Săcălaz, ultima zi de
înscriere -24.03.2017. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Săcălaz,
judeţul Timiş -Compartimentul Resurse Umane,
telefon: 0256.367.491.
l Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Cluj, cu sediul
în Cluj-Napoca, b-dul Eroilor,
nr.40, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă
din cadrul Compartimentului
tineret al aparatului propriu al
instituţiei, şi anume: 1.Referent
clasa III, grad profesional superior -1 post. Candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din
Legea nr.188/1999, privind
Statutul funcţionarilor publici
(r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile
specifice necesare în vederea
participării la concurs şi a
ocupării funcţiei publice sunt:
-absolvent studii medii liceale
finalizate cu diplomă de bacalaureat; -vechime în specialitatea
studiilor necesară exercitării
funcţiei publice: minim 9 ani;
-cunoştinţe de operare pe calculator. Concursul se va desfăşura
conform calendarului următor:
-05 aprilie 2017, ora 16.00:
termenul-limită pentru depunerea dosarelor; -19 aprilie
2017, ora 10.00: proba scrisă;
-data și ora interviului vor fi
comunicate ulterior. Dosarele
de înscriere la concurs trebuie
să conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute de
art.49, alin.(1) din Hotărârea
Guvernului nr.611/2008 şi se
vor depune în termen de 20 zile
de la publicarea anunţului.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs
sunt disponibile accesând
pagina oficială a instituţiei:
www.djstcluj.ro. Relaţii suplimentare referitoare la actele
necesare pentru întocmirea

dosarului de participare la
concurs la sediul DJST Cluj,
bld.Eroilor, nr.40, Cluj-Napoca
-Biroul Resurse Umane.
Persoană de contact: Artean
Laura, consilier superior,
telefon: 0722.737.975.
l Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Săcălaz,
judeţul Timiş, cu sediul în
comuna Săcălaz, str.a IV-a, nr.
368, judeţul Timiş, organizează
concurs, conform HG
nr.286/2011, pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante
de: -inspector de specialitate,
gradul III, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul de Asistenţă Socială al Unităţii
Administrativ Teritorială
Săcălaz; -referent, treapta
profesională III, pe perioadă
determinată, la Centrul de
I n c u b a r e a A f a c e r i l o r.
Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
20.04.2017, ora 10.00; -interviul
în data de 20.04.2017, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Pentru funcţia de inspector de
specialitate, gradul III: -universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă; -fără
vechime în specialitatea studiilor; -vechime în muncă minim
2 ani. Pentru funcţia de referent, treapta profesională III:
-studii medii; -cunoştinţe
operare calculator -nivel mediu;
-fără vechime în specialitatea
studiilor; -fără vechime în
muncă; -permis de conducere
categoria B. 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 Unităţii
Administrativ Teritoriale
Comuna Săcălaz, ultima zi de
înscriere -31.03.2017. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Săcălaz,
judeţul Timiş -Compartimentul
Resurse Umane, telefon:
0256.367.491.
l Primăria Municipiului
Târnăveni, judeţul Mureş,

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc Costești anunță
valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu
prevederile Codului fiscal și ale Codului de procedură fiscală
republicat, a unor active aparținând: SC Flavio Serv Complex SRL
- Slobozia, după cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA];
Autoturism Peugeot 407 2,0 HDI, 11 023 lei. Prețurile menționate
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației,
fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic
sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea
de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO39TREZ0505067XXX000772, deschis la Trezoreria Costești,
dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte
documente specificate la art. 162 din Codul de procedură fiscală
republicat, până în ziua de 28.03.2017. Licitația va avea loc în
data de 29.03.2017, ora 11.00, la SC Flavio Serv Complex SRL.
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un
drept asupra bunurilor, să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal
Orășenesc Costești, telefon 0248.672.768.

VINERI / 17 MARTIE 2017
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor
posturi contractuale vacante
de execuţie: -Serviciul Public
de Asistenţă Socială: -un post
-inspector specialitate, grad
debutant; -Serviciul Administraţia Pieţelor: -un post -casier;
-Sector Sere Spaţii Verzi: -un
post -muncitor calificat,
treapta I; -Sector Întreţinere
Reparaţii Străzi: -un post
-muncitor calificat, treapta I;
-Staţia de Transfer Deşeuri
Menajere: -un post -lucrător
salubrizare. Condiţii necesare
ocupării posturilor vacante:
Condiţii generale: Poate ocupa
un post vacant sau temporar
vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la
art.3 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor
de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat
superioare a personalului
contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările şi
completările ulterioare,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011. Condiţii
specifice: -Serviciul Public de
Asistenţă Socială: -inspector
specialitate, grad debutant:
-studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -fără vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului; -Serviciul
Administraţia Pieţelor: -casier:
-studii medii; -cu sau fără
vechime în meserie; -Sector
Sere Spaţii Verzi: -muncitor
calificat, treapta I: -studii generale şi calificare în meseria de
f loricultor sau drujbist;
-minimum 9 ani vechime în
meserie; -Sector Întreţinere
Reparaţii Străzi: -muncitor
calificat, treapta I: -studii generale şi calificare în meseria de
electrician; -minimum 9 ani
vechime în meserie; -Staţia de
Transfer Deşeuri Menajere:
-lucrător salubrizare: -studii
generale; -cu sau fără vechime
în meserie. Pentru înscrierea la
concurs candidaţii vor

prezenta un dosar de concurs
care va conţine documentele
prevăzute la art.6 din HGR
nr.286/2011. Concursul constă
din 2 probe şi se va desfăşura
conform calendarului: -termenul-limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile
lucrătoare de la data afişării
anunţului, ora 15.00, la sediul
instituţiei, P-ţa Primăriei, nr.7,
Municipiul Târnăveni; -proba
scrisă: în data de 10.04.2017,
ora 10.00, la sediul instituţiei;
-interviul: în data 12.04.2017,
ora 10.00, la sediul instituţiei.
Persoană de contact: d-na
Macarie Viorica, consilier
-telefon: 0265.443.400, int.35.
l Primaria comunei Gura
Vitioarei, cu sediul in comuna
Gura Vitioarei, str. Principala,
nr. 214, judetul Prahova, organizează concurs pentru
ocuparea: functiei contractuale
vacante de ingrijitor parcuri,
pe perioada determinata - 7
luni, compartiment administrativ-deservire: -proba scrisa
– in data de 11.04.2017, ora
10:00; -interviul – in data de
13.04.2017, ora 10:00; -termen
depunere dosare – 10 zile
lucratoare de la aparitia in
M.Of., partea a III-a. Condiţiile generale de participare: cele prevazute la art. 3
din HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Condiţii specifice de participare: studii medii: liceu sau
scoala profesionala; vechime:
nu este necesara; Relaţii suplimentare la sediul Primariei
comunei Gura Vitioarei, între
orele 8:00 – 16:30, la tel.
0244285067, int.105.
l Primaria Comunei Slobozia
Mandra, judetul Teleorman
organizeaza in data de
10.04.2017 ora 10.00 (proba
scrisa) si 11.04.2017 ora 10.00
(proba practica) la sediul
primariei, concurs in vederea
ocuparii functiei contractuale
de executie de muncitor calificat, treapta profesionala II –
electrician din cadrul
Serviciului de administrare a
domeniului public si privat:
Conditii de participare: 1.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc Costești anunță
valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate
cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de procedură fiscală
republicat, a unor active aparținând Consumcoop Stolnici
Societate Cooperativă - Stolnici, după cum urmează: Denumire,
Valoare [lei, fără TVA]; Spațiu comercial (magazin sătesc), în
suprafață de 252 mp, situat în comuna Bârla, jud. Argeș - fără
teren, 60 664 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate), în contul RO39TREZ0505067XXX000772,
deschis la Trezoreria Costești, dovada că nu au obligații fiscale
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din
Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 24.03.2017.
Licitația va avea loc în data de 27.03.2017, ora 11.00, la
Consumcoop Stolnici punct de lucru Bârla. Bunurile sunt libere de
sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Orășenesc Costești,
telefon 0248.672.768.

Conditiile prevazute de art. 3
la HGR nr.286/2011; 2. Studii
medii/generale cu atestat de
joasa tensiune; 3. Vechime in
domeniul functiei minim 5 ani;
Dosarele de inscriere se pot
depune la sediul Primariei
Comunei Slobozia Mandra,
pana la data de 31.03.2017, ora
16.00. Relatii suplimentare se
pot obtine la sediul Primariei
Comunei Slobozia Mandra sau
la numarul de telefon 0247 359
046.
l Anunţ cu privire la organizarea concursului de recrutare:
Primăria Comunei Rociu, jud.
Argeş, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante de
consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul
Compartimentului buget,
financiar-contabil, impozite si
taxe – 1 post. Concursul va
avea loc în data de 18.04.2017,
ora 9:00 - proba scrisă şi
24.04.2017, ora 09:00 - proba
interviu, la sediul Primăriei
comunei Rociu, judeţul Argeş.
Condiţiile de participare la
concurs: condiţiile generale,
prevăzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 (r2); condiţiile
specifice prevăzute în fişa
postului: - studii universitare
de licenţă în domeniul stiinţelor economice de lungă
durată; - vechimea în specialitatea studiilor: 0 ani. Bibliografia se afişează la sediul
Primăriei Comunei Rociu,
judeţul Argeş. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la
birou Secretar Comuna Rociu,
în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului. Relaţii
suplimentare la Primăria
comunei Rociu, telefon 0248688115

DISPARIȚII
l Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Constanţa a deschis
la Judecătoria Medgidia procedura de declarare a morţii, în
dosarul civil nr.1492/256/2017,
pentru Duţu George Lucian,
născut la data de 06.07.1994, în
Mun.Medgidia -jud.Constanţa,

domiciliat în sat Castelu, str.
Florilor, nr.26, com.Castelu
-jud.Constanţa, dispărut la
data de 30.07.2012, în acvatoriul Mării Negre, riveran Plajei
Modern -Mun.Constanţa -jud.
Constanţa. Invităm orice
persoană să comunice datele
pe care le cunoaşte în legătură
cu dispărutul la IPJ Constanţa
-Serviciul Investigaţii Criminale, telefon: 0241.502.262,
e-mail:
cabinet@
ct.politiaromana.ro

CITAȚII
l Se citează Iliescu Maria,
domiciliată în Piteşti, cartier
Găvana II, bl. A 31, sc. A, ap.
19, jud. Argeş este chemată în
ziua de 30 martie 2017 la Judecătoria Piteşti în calitate de
pârâtă în Dosarul
1905/280/2016, având ca obiect
acţiune de divorţ introdusă de
Iliescu Florea.
l Se citează numitul Dună
Nicolae la Tribunalul Argeş
pentru termenul din
11.04.2017, în calitate de
i n t i m a t î n D o s a r u l n r.
6314/280/2014, C1, Apel civil
NCPC sala 2, ora 8,30, reclamantă Dună Marina Veronica,
având ca obiect: divorţ, nume,
exercitarea autorităţii părinteşti, stabilire domiciliu minor,
pensie întreţinere.
l Societatea SC Inox Art SRL,
cu sediul în jud.Iaşi, loc.Iaşi,
b-dul Metalurgiei, nr.8, bl.C17,
cod: 700293, se citează la Judecătoria Iaşi în data de 05
aprilie 2017, ora 08.30,
completul C29, camera Sala 2,
în calitate de debitor în dosarul
nr.43761/245/2016, în procesul
cu SC Foerch SRL.
l Se citează Despina Cristiana,
pentru a se prezenta personal la
interogatoriu, la Judecătoria
Piteşti, pentru termenul din
25.04.2017, în calitate de pârâtă
în Dosarul nr. 19154/280/2012*,
Complet C2-2, ora 8,30, reclamantă Stanciu Ioana prin
procurator, având ca obiect
rezoluţiune contract.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc Costești anunță
valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu
prevederile Codului fiscal și ale Codului de procedură fiscală
republicat, a unor active aparținând: SC Agrocom Exclusiv
Business SRL - Popești, după cum urmează: Denumire, Valoare
[lei, fără TVA]; Instalație adăpare capre, instalație hrănire capre,
instalație pasteurizare, transformator rețea, moară uruială
(nefuncțională), 92 210 lei; Clădire de birouri (P), în suprafață de
60 mp - fără teren, 38 050 lei. Prețurile menționate reprezintă
50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a
treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui
să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat,
dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de
pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO39TREZ0505067XXX000772, deschis la Trezoreria Costești,
dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte
documente specificate la art. 162 din Codul de procedură fiscală
republicat, până în ziua de 27.03.2017. Licitația va avea loc în
data de 28.03.2017, ora 11.00, la SC Agrocom Exclusiv Business
SRL. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care
pretind un drept asupra bunurilor, să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul
Fiscal Orășenesc Costești, telefon 0248.672.768.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
l Neamțu Margareta este
chemată la Judecătoria IașiSecția Civilă, str. A.Panu,
nr.25, sala 6, în ziua de
06.04.2017, completul C02M,
ora 8.30, în calitate de pârâtă,
în proces cu Agache Clement,
în calitate de reclamant,
Agache Andrei Bogdan asistat
de Agache Clement, în calitate
reclamant, în dosarul nr.
30202/245/2016 –pensie întreținere.
l Numitul Cobulianu Marian
Gheorghiţă, cu ultimul domiciliu cunoscut în Sat Carniceni,
Comuna Tiganasi, Judeţul
Iaşi, este citat în calitate de
pârât pentru data de
12.04.2017 la Judecătoria Iaşi
(Strada Anastasie Panu, Piața
Palat 25, Iași), complet C12 M,
ora 08.30, în dosar
nr.30332/245/2016, în contradictoriu cu reclamantul Cobulianu Cosmin George, obiectul
pricinii fiind “pensie întreţinere majorare".
l Alexandru Paul, cu ultimul
domiciliu în Toronto, este
chemat în calitate de Pârât, la
Judecătoria Olteniţa, dosar nr.
2484/269/2015, cu obiect succesiune-ieşire din indiviziune,
sala 1, la 06.04.2017,
Completul C9, ora 09:00, în
proces cu Alexandru Ioana,
reclamantă.
l Tsoumpasidis Gabriela este
chemată în calitate de Pârâtă,
la Judecătoria Olteniţa, dosar
nr. 2484/269/2015, cu obiect
succesiune-ieşire din indiviziune, sala 1, la 06.04.2017,
Completul C9, ora 09:00, în
proces cu Alexandru Ioana,
reclamantă.
l Pârâta Moroșanu Irina
Mariana este citată în data de
12.04.2017, ora 8.30, la Judecătoria Iași, completul 38, et.1,
s a l a 4 , î n d o s a r n r.
42152/245/2016, având ca
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice
Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Bușteni anunță
organizarea licitației privind
vânzarea a 5 (cinci) containere metalice de șantier,
aflate în stare satisfăcătoare,
proprietate a debitorului SC
Gadani Mont SRL. Licitația se
va desfășura la sediul organului fiscal din Bușteni, str.
Nestor Ureche, nr. 3, jud.
Prahova, în ziua de 30 martie
2017, ora 12.00. Prețul de
pornire al licitației este de
10.622 lei, exclusiv TVA.
Anunțul nr. 9155/16.03.2017
poate fi consultat la sediul
organului fiscal, la primărie și
pe site - ul ANAF (licitații).
Pentru date suplimentare,
privind condiții de participare
si acte necesare la depunerea
ofertelor puteți apela nr. de
telefon 0244.320.155, persoană de contact Voicu Mihai.

obiect divorț, în proces cu reclamantul Moroșanu Gheorghe.
l Cîmpeanu Dumitru, cu
ultimul domiciliu în localitatea
Predeşti, judeţul Dolj, este
chemat în calitate de pârât, în
data de 27.04.2017, la Judecătoria Craiova, în dosar
16302/215/2016, complet
CMF1, ora 8.30, având ca
obiect partaj de bunuri
comune, reclamantă fiind
Sîrbu Florica.
l Soare Oana Nicoleta chem
în judecată pe Soare Ștefan
Claudiu pe data de 28.03.2017,
ora 08.00, CMF2, la Judecătoria Craiova, dosar
nr.3001/215/2016.
l Baloșan Bogdan este chemat
la Judecătoria Sibiu, Calea
Dumbrăvii, nr.30, în ziua de
06.04.2017, în dosarul
5138/306/2016- revendicare
imobiliară, Camera Sala B,
Completul C9 Civil, ora 09:00,
în calitate de Pârât, în proces
cu DEKO INVEST SRL în
calitate de Reclamant. În caz
de neprezentare a părţilor,
judecata se va face în lipsă,
dacă se solicită în scris acest
lucru de către una din părţi.
l Paratul Craciun Benone este
citat pe data de 29.martie.2016
in dosar nr. 4584/285/2016 la
Judecatoria Radauti pentru
divort de reclamanta Craciun
Viorica Marinela.

DIVERSE
l Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Cluj cu sediul în
Cluj-Napoca, strada Năvodari,
nr.15, telefon: 0264/595.512,
cedează cu titlu gratuit la
persoane fizice au juridice un
câine de serviciu rasa ciobănesc german. Persoanele interesate pot depune o solicitare
scrisă la sediul unităţii până în
data de 28.03.2017, ora 14.00.

l La Primăria sector 3 s-a
depus documentația PUD
„Spălătorie auto ecologică
service auto şi birouri parter
plus un etaj” la adresa: B-dul.
Energeticienilor, nr.116 în
vederea obținerii autorizației
de construire. Pentru informații, doritorii se pot adresa
Serviciului Urbanism al Primăriei sector 3.

autorizatiei de mediu pentru
activitate. Informatiile si observatiile publicului privind
potentialul impact asupra
mediului al activitatii pot fi
consultate la sediul APM Ilfov,
Aleea Lacul Morii nr.1, Sector
6, Bucuresti, tel./fax
021.430.15.23; 021.430.14.02 in
zilele de luni-joi intre orele
9.00-13.00.

l Modares Adel, cu domiciliul
in Berceni, Jud. Ilfov, titular al
P.U.Z.- dezmembrare teren
pentru locuinte S+P+2+M, in
localitatea Otopeni, T.11,
P.246-lot7/IV, anunta publicul
interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului
Favorabil al Consiliului Judetean-Ilfov. Documentatia a
fost afisata pentru consultare
pe site-ul Consiliului Judetean-Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector.1, str.Gheorghe
Manu, nr. 18, tel.021.212.56.93,
in termen de 15.zile calendaristice de la data publicarii anuntului, incepand cu: 17.03.2017.

l Judecătoria Iași admite în
parte cererea formulată de
reclamanta Florea Lenuța-Cristina, în contradictoriu
cu pârâtul Florea Benone,
desface prin divorț căsătoria
încheiată la data de 06.06.1999,
înregistrată în Registrul de
Stare Civilă al Primăriei
Comunei Stănița, jud. Neamț,
sub nr.5 din data de 06.06.1999,
din culpa pârâtului. Dispune
ca autoritatea părintească
asupra minorilor Florea Maria
Alexandra, născută la data de
03.08.2000, Florea Mădălina
Andreea, născută la data de
11.10.2001 și Florea George
Răzvan, născut la data de
12.10.2005, să fie exercitată
exclusiv de reclamantă și stabilește locuința minorilor la
mama reclamantă. Pronunțată
în ședința publică, astăzi,
08.12.2016.

l Dinamic Insolv IPURL în
calitate de administrator judiciar vă informează că împotriva S. Ami Terapi Plant SRL
având CUI 26237753,
J06/557/2009, a fost deschisă
procedura insolvenţei prin
S e n t i n ţ a c i v i l ă n r.
57/08.02.2017 din dosar nr.
7/112/2017 al Tribunalului
Bistriţa-Năsăud. Creditorii
sunt invitaţi să-şi depună cererile de creanţe la grefa
instanţei în temeiul Legii
85/2014.
l Denumirea societatii: SC
Ecotrans Danara SRL, titular
al activitatii 3811 -“Colectare
deseuri nepericuloase: si 3812
-“Colectare deseuri periculoase” la adresa Sos.Oltenitei,
nr.2014, Hala 2.1, Loc.Popesti-Leordeni, Jud.Ilfov, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a

l Centrul Cultural G.M.Zamfirescu lansează sesiune pentru
depuneri de proiecte pentru
finanţări nerambursabile
pentru anul 2017, pentru cele
trei linii de finanţare: sportul
pentru toţi, cultură şi tineret.
Datele-limită la care organizaţiile neguvernamentale fără
scop patrimonial din municipiul Satu Mare pot depune
proiecte în vederea selecţiei
pentru finanţare publică din
bugetul aferent acestui an sunt
următoarele: -linia de finanţare
„Sportul pentru toţi”: 18
aprilie 2017, ora 14.00; -linia de
finanţare „Cultură” -proiecte
înaintate de organizaţii sau

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. 564/POT. Nr. 7044 din 09.03.2017. Anunț privind vânzarea
bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna martie, ziua 27. În temeiul
prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 27, luna martie, ora 10.00, anul
2017, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului Georgescu Spiridon, licitația a III - a: a). Clădire (magazin) în suprafață de 36
mp, compusă din o singură încăpere și construită din BCA, cu structură din beton și teren aferent în
suprafață de 36 mp, situate în localitatea Potlogi, sat Românești, str. Fănică Stănescu, nr. 564, preț de
pornire al licitației 15903 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după
caz: Creditori: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița - Serviciul Fiscal Orășenesc
Titu; Sarcini: PV sechestru nr. 23878/20.07.2016. În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea nu este taxabilă (cota de TVA
19%) pentru clădire, este taxabilă numai pentru teren. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la
locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la
licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta
de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de
identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația
pe proprie răspundere a ofertantului, prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea,respectiv:
nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: spațiul nu este folosit. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.651.112.
Data afișării: 17.03.2017.

asociaţii fără scop patrimonial
din municipiul Satu Mare: 18
aprilie 2017, ora 14.00; -linia de
finanţare „Tineret” -proiecte
înaintate de organizaţii sau
asociaţii de tineret fără scop
patrimonial şi instituţii de
învăţământ de stat din municipiul Satu Mare: 18 aprilie 2017,
ora 14.00. Proiectele se depun
în plic sigilat cu ştampila solicitantului, la sediul Centrului
Cultural G.M.Zamfirescu,
Bd.Transilvaniei, nr.3, etaj 2,
Satu Mare, până la data-limită
specifică fiecărei linii de finanţare. Anunţurile de participare
şi documentaţia necesară se
pot descărca de pe pagina web
a Centrului Cultural
G . M . Z a m f i r e s c u : w w w.
casa-zamfirescu.ro. În cazul în
care doriţi informaţii suplimentare vă rugăm să ne
contactaţi la tel.0261.768.608
sau prin e-mail: casazamfirescu@yahoo.com
l SP Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator Liscan
Aurel, in calitate de administrator judiciar al Acvarius SRL
desemnat prin incheierea din
data de 15.03.2017, pronuntata
de Tribunalul Constanta,
Sectia a II-a Civila in dosar nr.
391/118/2017, notificã deschiderea procedurii insolventei
prevazuta de Legea nr. 85/2014
împotriva Acvarius SRL cu
sediul in Sat Agigea, Comuna
Agigea, ZONA LIBERA
C-TA SUD, LOT K1, INC. 1A,
Etaj P, Judet Constanţa, CUI
5944514, nr. de ordine in registrul comertului J13/280/2005.
Persoanele fizice si juridice
care inregistreaza un drept de
creanta impotriva Acvarius
SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata
la grefa Tribunalul Constanta,
Sectia a II-a Civila, cu referire
la dosarul nr. 391/118/2017, in
urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorul 28.04.2017; b) termenul
de verificare a creantelor, de
intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de
creante 17.05.2017; c) termenul
pentru depunerea contestatiilor impotriva mentiunilor
tabelului preliminar este de 7
zile de la publicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa a tabelului preliminar; d)
termenul pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv la
09.06.2017; d) data primei
sedinte a adunarii generale a
creditorilor 22.05.2017, ora
12.00; e) adunarea generala a
asociatilor la data de
27.03.2017, ora 14.00 la sediul
administratorului judiciar.
Termenul limita de depunere,
de catre creditori, a opozitiilor
la Incheierea de deschidere a
procedurii este de 15 zile de la
notificare.
l SP Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin
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asociat coordonator Liscan
Aurel, in calitate de administrator judiciar al Asg Security
Logistic SRL desemnat prin
hotararea din data de
14.03.2017, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti, Sectia a
VII-a Civila in dosar nr.
42376/3/2016, notificã deschiderea procedurii insolventei
prevazuta de Legea nr. 85/2014
împotriva ASG Security
Logistic SRL, cu sediul in
Bucureşti Sectorul 3, B-dul
Decebal, Nr. 13, Bloc S15,
Scara 3, Etaj 6, Ap. 60, CUI
17037683, nr. de ordine in
registrul comertului
J40/20781/2004. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta
impotriva Asg Security
Logistic SRL vor formula
declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - secţia a VII-a
Civila, cu referire la dosarul
nr.42376/3/2016, in urmatoarele conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra
averii debitorului 28.04.2017;
b) termenul de verificare a
creantelor, de intocmire, afisare
si comunicare a tabelului preliminar de creante 19.05.2017; c)
termenul pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv la
06.06.2017; d) data primei
sedinte a adunarii generale a
creditorilor 26.05.2017, ora
14.00; e) adunarea generala a
asociatilor la data de
27.03.2017, ora 14.00 la sediul
administratorului judiciar.

ADUNĂRI GENERALE
l 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 25.04.2017, ora 12.00, cu
următoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea şi aprobarea
raportului de gestiune al
Consiliului de Administrație
pe anul 2016 şi descărcarea de
gestiune a Consiliului de
Administrație pentru anul
2016. 2. Prezentarea si aprobarea bilanțului contabil si a
contului de profit si pierderi pe
anul 2016. 3. Prezentarea și
aprobarea raportului întocmit
de Consiliul de Cenzori ai
societății. 4. Prezentarea si
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul
2017. 5. Diverse. În cazul neîntrunirii cvorumului pentru
prima convocare a Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor, a doua convocare va avea
loc la data de 26.04.2017, 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
20.04.2017 în evidențele S.C.
Depozitarul Central S.A. Acționarii pot fi reprezentați pe
bază de procură specială

14

ANUNȚURI

autentificată. Documentele și
materialele Adunării vor putea
fi consultate la sediul societății,
de luni până vineri între orele
10 -14, începând cu data de
20.03.2017.
l Stosescu Paunica, asociat
a Shaladim Impex S.R.L., cu
sediul in Buzau, str.Transilvaniei, nr.60, judetul Buzau, cod
fiscal 2811866, J10/27/1993,
cf. art. 191 si urm.din Legea
n r. 3 1 / 1 9 9 0 , r e p u b l i c a t ă ,
convoacă Adunarea Generala
a Asociatilor pentru data
de 30.03.2017, ora 10.00, la
sediul social din Buzau, str.
Independentei, nr.73, judetul
Buzau, cu următoarea ordine
de zi: 1. Numirea in calitate de
administrator
a
doamnei Stosescu Paunica,
nascuta la 12.06.1959 in com.
Cochirleanca, domiciliata in
Buzau, cart. Dorobanti 1,
bl.22/5, et.2, ap.9, CNP
2590612100023; 2.Revocarea
mandatului de administrator
al domnilor Mustafa A.M.
Ahram si Wajien J.A.M.AL.
Shalabi. In cazul in care
Adunarea Generala a Asociatilor programata pe data
de 30.03.2017, ora 10.00, nu
îndeplineşte condiţiile de validitate prevăzute de Actul
Constitutiv, aceasta va avea loc
in data de 31.03.2017 in acelaşi
loc, la aceeaşi ora si cu aceeaşi
ordine de zi.
l Subsemnatul Pascu I. Doru,
de nationalitate romana,
nascut la data de 12.07.1956 in
sat Boboc, comuna Cochirleanca, judetul Buzau, domiciliat in Buzau, str.Maghiran,
nr.1-3, judetul Buzau, posesor
CI seria XZ nr. 708099, eliberata de SPCLEP Buzau la
data de 25.06.2015, CNP
1560712100098,In calitate de
asociat- administrator al S.C.
Electricitate S.R.L. cu sediul in
Sat Vernesti, Comuna Vernesti,
Str.Principala, nr.236, jud.
Buzau, inregistrata la Registrul
C o m e r t u l u i s u b n r.
J10/173/1999, CUI 11751127,
In temeiul art.191 si urmatoarele din Legea 31/1990 republicata, Convoc pentru data de
30.03.2017 ora 10.00, la sediul
societatii din sat Vernesti,
comuna Vernesti, str. Principala, nr.236, jud. Buzau,
Adunarea Generala A Asociatilor S.C. Electricitate S.R.L. cu
sediul in Sat Vernesti, Comuna
Vernesti, Str. Principala, nr.236,
jud. Buzau, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr.
J10/173/1999, CUI 11751127,
avand pe ordinea de zi urmatoarele:1.Deschiderea procedurii insolventei in baza Legii
nr. 85/2014 privind S.C. Electricitate S.R.L; 2.Avand in
vedere ca actele contabile ale
societatii sunt in posesia dvs.,
va punem in vedere sa le
predati la sediul societatii. In
cazul in care la data de
30.03.2017, ora 10, nu vor fi
indeplinite conditiile de
cvorum cerute de lege, inteleg

sa convoc o noua Adunarea
Generala A Asociatilor, avand
aceeasi ordine de zi, pentru
data de 31.03.2017, ora 10.00
la aceeasi adresa.
l Convocator: Administratorul Unic al SC GRIUL SA,
J40/487/1991, RO 426,
convoacă AGOA la 26.04.2017,
ora 13.00, în şos. Mihai Bravu
223, etajul 2, cam. 1, sector 3,
Bucureşti, pentru toţi acţionarii 10.04.2017 (data de referinţă), cu următoarea ordine de
zi: 1. Aprobarea situaţiilor
financiare ale Societăţii la data
de 31.12.2016 auditate în
conformitate cu Ordinul
Ministerului Finanţelor nr.
1802/2014, pe baza rapoartelor
administratorului şi auditorului financiar, în forma
supusă aprobării Adunării; 2.
Aprobarea descărcării de
gestiune pentru exerciţiul
financiar al anului financiar
2016 a administratorului şi
directorului Societăţii: d-na.
Carmen Tovarnac, dl. Amnon
Zakai; 3. Aprobarea Bugetului
de Venituri şi Cheltuieli al
Societăţii pentru anul 2017, în
forma supusă aprobării
Adunării; 4. Aprobarea
Raportul Anual al Societăţii, în
conformitate cu prevederile
art.112 indice 1 din Regulamentul CNVM nr.1/2006, cu
modificările şi completările
ulterioare; 5. Aprobarea datei
de 18.05.2017 ca „data de înregistrare” pentru identificarea
acţionarilor asupra cărora se
răsfrâng efectele hotărârii
Adunării respective a datei de
de 17.05.2016 ca „ex-date”,
respectiv data anterioară datei
de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al
hotărârilor organelor societare
se tranzacţionează fără drepturile ce derivă din hotărâre; 6.
Ratificarea contractelor, hotărârilor, deciziilor, aplicaţiilor
încheiate în numele şi pe
seama societăţii, în forma
supusă aprobării Adunării; 7.
Aprobarea deschiderii unui
cont bancar în numele şi pe
seama societăţii, drept de
semnătură unică în orice bancă
având Dna. Carmen Tovarnac;
8. Aprobarea trecerii în conturi
de cheltuieli a sumei de
12.252,43 lei (clienţi neîncasaţi
şi radiaţi); 9. Aprobarea constituirii de provizioane pentru
clienţii incerţi în suma de
165.102, 48 lei; 10. Aprobarea
programului de activitate al
Societăţii pentru anul 2017, în
forma supusă aprobării
Adunării; 11. Aprobarea
mandatării Dnei.Carmen
Tovarnac –Director General,
cu posibilitatea de substituire
pentru: i) a încheia şi/sau a
semna, în numele Societăţii si/
sau al acţionarilor Societăţii:
hotărârile prezentei AGA,
oricare şi toate hotărârile,
documentele, aplicaţiile,
formularele şi cererile adoptate/ întocmite în scopul sau
pentru executarea hotărârilor
prezentei AGA în relaţie cu
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orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică ii) a
exercita orice act care este legat
de administrarea societăţii în
interesul acesteia (iii) a efectua
toate formalităţile legale
pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea şi publicarea
hotărârilor adoptate şi pentru
(iv) a îndeplini toate procedurile şi formalităţile prevăzute
de lege pentru aducerea la
îndeplinire a hotărârii
Adunării, să depună şi să ridice
acte, să semneze în numele şi
pe seama Societăţii toate documentele necesare în acest scop,
precum şi să reprezinte Societatea în faţa oricăror persoane
fizice sau juridice, publice sau
private, în special în relaţia cu
Registrul Comerţului. În cazul
în care pe data de 26.04.2017
nu se întruneşte cvorumul
prevăzut de statut pentru
AGOA, aceasta este convocată
pentru data 27.04.2017 în
acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu
aceleaşi date de referinţă, de
înregistrare şi ex-date şi cu
aceeaşi ordine de zi. Informaţii
suplimentare: office.graul@
yahoo.com. Administrator
Unic Amnon Zakai.
l Erată Convocator Adunare
Generală Ordinară şi extraordinară a Acţionarilor S.C.
Complex Comet S.A. din data
de 19/20.04.2017: Societatea
Complex Comet SA Bucureşti
anunţă revizuirea Convocatorului Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a
Acţionarilor S.C. Complex
Comet S.A. ce va avea loc în
data de 19/20.04.2017, la sediul
societăţii din Bucureşti, Bd.
Timişoara nr.84, sector 6,
respectiv inserarea în Convocator a următoarelor prevederi
legale: 1. În loc de: ”În conformitate cu art.123 alin.2 din
Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale– republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare, data de referinţă
pentru acţionarii înregistraţi în
Depozitarul Central îndreptăţiţi să voteze în cadrul
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este sfârşitul zilei de: 23.03.2017”, se va
citi: ”În conformitate cu
art.123 alin.2 din Legea
nr.31/1990 privind societăţile
comerciale– republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare, data de referinţă
pentru acţionarii înregistraţi în
Depozitarul Central îndreptatiti să voteze în cadrul
Adunării Generale Ordinare şi
Extraordinare a Acţionarilor
este sfârşitul zilei de:
11.04.2017”; 2. În loc de: ”..
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
Societăţii ţinut de către Depozitarul Central la sfârşitul zilei
23.03.2017, stabilită ca „data
de referinţă”, se va citi:
”pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
Societăţii ţinut de către Depozitarul Central la sfârşitul zilei

11.04.2017, stabilită ca „data
de referinţă”; 3. Se introduce
următorul alineat: ”Acţionarii
societăţii pot opta pentru a
vota prin corespondenţă cu
privire la punctele înscrise pe
Ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor convocată pentru data de
19/20.04.2017, utilizând
Formularul de vot prin corespondenţă care poate fi
descărcat de pe pagina web a
societăţii www.complexcomet.
ro sau se poate obţine de la
sediul societăţii. Formularul de
vot prin corespondenţă,
completat şi semnat de acţionar, însoţit de copia actului de
identitate al acţionarului
(persoană fizică)/ copia certificatului de înregistrare
(persoană juridică) se va
expedia la sediul societăţii, în
original, astfel încât acesta să
fie primit de către Societate cu
minim 48 de ore înainte de
data ţinerii AGOA/AGEA.” 4.
În loc de: ”După completare şi
semnare procurile vor fi depuse
la sediul social cu cel puţin 5
(cinci) zile înaintea adunării”,
se va citi: ”După completare şi
semnare procurile vor fi depuse
la sediul social cu cel puţin 48
de ore înaintea adunării”. S.C.
COMPLEX COMET S.A.
Bucureşti, Preşedintele Consiliului de Administraţie
Herdelau Adrian- Gabriel.
l În conformitate cu art.31 (1)
al Actului Constitutiv, şi
prevederile O.U.G. nr. 99/2006,
aprobată şi modificată prin
Legea nr. 227/2007 cu modificările şi completările ulterioare
precum şi ale art.117, alin.3 din
Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, Banca Cooperatistă Victoria Bucureşti, cu
sediul în b-dul Iuliu Maniu,
nr.105, bl.c, sc.1, ap.4, Sect. 6,
C.U.I. 2623412, nr. Reg.
Comerţului J40/20678/1992,
Consiliul de administraţie
Convoacă Adunarea Generală
a Membrilor Cooperatori ai
Băncii Cooperatiste Victoria
Bucureşti care va avea loc în
data de 20.04.2017, ora 12.00
în incinta Restaurantului
Turbotequila, bdul Iuliu Maniu
nr.220C sect.6 Bucureşti,
având următoarea ordine de zi:
1. Raportul Consiliului de
Administraţie privind activitatea desfăşurată precum şi
rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2016. 2.
Raportul auditorului financiar
cu privire la constatările făcute
cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2016 şi la
concluziile rezultate în urma
verificării bilanţului contabil şi
a contului de profit şi pierderi.
3. Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii cooperatiste
aferente anului 2016, modul de
acoperire a pierderilor. 4. Aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 şi a
programului de activitate
pentru realizarea prevederilor
acestuia. 5. Numirea, prelun-

girea sau demiterea auditorului
financiar conform menţiunilor
contractuale. 6. Ratificarea
Hotărârilor consiliului de
administraţie luate în cursul
anului 2016. 7. Ratificarea
privind înfiinţările, desfiinţările, mutările de sedii secundarea ale băncii cooperatiste,
după aprobarea prealabilă a
băncii centrale cooperatiste
CREDITCOOP. 8. Descărcarea de gestiune a membrilor
consiliului de administraţie. 9.
Aprobarea/ ratificarea vânzării
unor active aparţinând băncii
cooperatiste. 10. Aprobarea
remuneraţiei cuvenite
membrilor consiliului de administraţie pentru exerciţiul
financiar al anului 2017. 11.
Aprobarea modificărilor
actului constitutiv care este sub
condiţia obţinerii aprobării
prealabile a modificarii actului
constitutiv- cadru al reţelei de
către B.N.R, după cum
urmează: 1. La articolul 2,
alineatele (4) şi (5) se abrogă. 2.
La articolul 4, alineatul (2) se
modifică şi va avea următotul
cuprins: (2) Banca cooperatistă
este instituţie de credit, constituită ca asociaţie autonomă de
persoane fizice unite voluntar,
fără nici un fel de discriminare
pe criterii de naţionalitate,
origine etnică, limbă, religie,
apartenenţă politică, avere,
condiţie socială, rasă sau sex,
în scopul îndeplinirii nevoilor
şi aspiraţiilor lor comune de
ordin economic, social şi
cultural, a cărei activitate se
desfăşoară, cu precădere, pe
principiul întrajutorării
membrilor cooperatori şi acţionează în scop social şi/sau în
interesul general al comunităţii. 3. La articolul 52,
alineatul (5) se modifică şi va
avea următotul cuprins: (5)
Preşedintele consiliului de
administraţie nu trebuie să
exercite simultan şi funcţia de
director general în cadrul
băncii cooperatiste. În mod
excepţional, cu aprobarea
Băncii Naţionale a României,
acest cumul de funcţii poate fi
exercitat în cazuri bine justificate. 4. La articolul 57, teza a
doua a alineatului (6) se
abrogă. 5. La articolul 69 indice
1, alineatul (1) se modifică şi va
avea următotul cuprins: (1)
Persoanele desemnate să
asigure conducerea structurilor
care privesc activităţile de
administrare şi control al riscurilor, audit intern, juridice,
conformitate, trezorerie, creditare, precum şi orice alte activităţi care pot expune banca
cooperatistă unor riscuri
semnificative trebuie să
dispună în orice moment de o
bună reputaţie, de cunoştinţe,
aptitudini şi experienţă adecvate naturii, extinderii şi
complexităţii activităţii băncii
cooperatiste şi responsabilităţilor încredinţate şi trebuie să
îşi desfăşoare activitatea în
conformitate cu regulile unei
practici bancare prudente şi
sănătoase. 6. La articolul 78,

după alineatul (1) se introduce
un nou alineat, alineatul (2), cu
următorul cuprins: (2) Banca
cooperatistă care are statut de
întreprindere socială va aloca
minim 90% din profitul
realizat scopului social şi
rezervei statutare. 7. Articolul
93 se modifică şi va avea următorul cuprins: Banca cooperatistă va participa la
constituirea resurselor financiare ale Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare, în
conformitate cu prevederile
legale în materie. 8. La articolul 97, după alineatul (1) se
introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu următorul
cuprins: (2) În cazul băncii
cooperatiste care are statut de
intreprindere socială, aceasta
se obligă să transmită bunurile
rămase în urma lichidării către
una sau mai multe întreprinderi sociale care funcţionează
ca şi cooperativă de credit. 9.
La articolul 100, după alineatul
(1) se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu următorul
cuprins: (2) În cadrul băncii
cooperatiste care are statut de
intreprindere socială, se aplică
principiul echităţii sociale faţă
de angajaţi, asigurându-se
niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista
diferenţe care să depăşească
raportul de 1 la 8. 12. Împuternicirea persoanei care va
semna actul modificator şi
actul constitutiv în formă actualizată (conform anexei la
prezenta). 13. Aprobarea
încheierii de acte juridice de
către consiliul de administraţie
prin care să se dobândească, să
se înstrăineze, să se închirieze,
să se schimbe sau să se constituie în garanţie bunuri aflate în
patrimoniul băncii cooperatiste, a căror valoare depăşeşte
o cincime din valoarea contabilă a activelor acesteia, la data
încheierii actului juridic, cu
aprobarea Băncii Centrale
Cooperatiste CREDITCOOP.
14. Aprobarea programului de
investiţii pe anul 2017 şi a
surselor de finanţare ale acestuia. 15. Desemnarea oricărui
membru al consiliului de administraţie să efectueze formalităţile legale ce se impun
privind înregistrarea, menţionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de Adunarea
Generală la Registrul Comerţului, precum şi acordarea
dreptului de a delega unei
persoane mandatul în vederea
efectuării formalităţilor necesare. 16. Adoptarea Hotărârii
adunării generale. În cazul în
care nu vor fi întrunite condiţiile de cvorum, a doua
adunare generală se convoacă
pentru data de 21.04.2017 la
aceeaşi locaţie, aceeaşi oră şi
aceeaşi ordine de zi conform
art.112 alineat 2 din Legea
31/1990. Consiliul de Administraţie, Preşedinte Pataliu
Razvan Ionut.
l Consiliul de administratie al
S.C. ATM – CONSTRUCT
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SA., cu sediul in Ploiesti, str.
Romana nr. 150, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr.
J29/645/1991, CUI 1352528,
intrunit in data de 16.03.2017,
in temeiul art.111, art.112 si
art.117 din Legea 31/1990 si ale
prevederilor Actului Constitutiv, convoaca la sediul societatii in ziua de 20.04.2017 ora
14ºº, pe toti actionarii societatii
inregistrati in registrul actionarilor pana la data de 07.04.2017
(data de referinta) pentru
Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor, cu urmatoarea
ordine de zi: 1. Prezentarea
raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru
anul 2016; 2. Prezentarea
raportului comisiei de cenzori
pentru anul 2016; 3. Aprobarea
scoaterii din evidenta contabila
a unor debite irecuperabile
cauzate de inchiderea procedurii de faliment a clientilor
respectivi, conform situatiilor
prezentate de dna Ion Georgeta-director economic 4. Aprobarea bilantului contabil si a
contului de profit si pierdere
pentru anul 2016; 5. Aprobarea
proiectului B.V.C. si a proiectului de investitii pentru anul
2017; 6. Aprobarea volumului
de credite pentru anul 2017; 7.
Aprobarea modului de recuperare a pierderii inregistrate in
exercitiul financiar curent. 8.
Aprobarea descarcarii de
gestiune a membrilor consiliului de administratie a societatii. 9.Aprobarea cuantumului
indemnizatiilor membrilor
consiliului de administratie,
suma de 3.000 lei brut, si
indemnizatiei cenzorilor in
suma de 700 lei brut; 10. Aprobarea cu privirea la imputernicirea persoanelor care
semneaza documente (contractele de credit, actele aditionale
si contractele de garantie
aferente acestora, etc.), in
relatia cu banca si societatile de
leasing. 11. Aprobarea datei de
16.05.2017 ca data de identificare a actionarilor asupra
carora se rasfrang efectele
hotararii adunarii generale
ordinare a actionarilor, a
ex-datei 15.05.2017; In cazul in
care nu sunt indeplinite conditiile statutare pentru AGOA
din data de 20.04.2017, se
convoaca AGOA in data de
21.04.2017, la aceeasi ora si in
acelasi loc si cu aceeasi ordine
de zi. Reprezentarea actionarilor in AGOA se va putea face
prin procuri speciale. Dupa
completare si semnare, acestea
se pot depune la sediul societatii sau pot fi transmise electronic prin semnatura
electronica extinsa pana la data
de 18.04.2017 ora 12ºº. Unul
sau mai multi actionari reprezentand, individual sau
impreuna, cel putin 5% din
capitalul social, au urmatorele
drepturi, exercitate numai in
scris( transmise impreuna cu o
copie a actului de identitate,
prin servicii de curierat, la
sediul societatii): -de a cere
introducerea, pana la data de

06.04.2017 ora 12°°, unor
puncte pe ordinea de zi a
adunarii generale, cu conditia
ca fiecare punct sa fie insotit de
o justificare sau de un proiect
de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si de a prezenta, pana la data de
10.04.2017, ora 12ºº, proiecte de
hotarare pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi
incluse in ordinea de zi a
adunarii generale. Fiecare actionar al societatii are dreptul sa
adreseze intrebari in scris la
sediul societatii, insotite de o
copie a actului de identitate,
privind punctele de pe ordinea
de zi a adunarii generale, societatea urmand a raspunde la
intrebarile adresate de acestia.
Actionarii inregistrati la data
de referinta in registrul consolidat al actionarilor eliberat de
SC Depozitarul Central SA au
posibilitatea de a vota si prin
corespondenta, inainte de
adunare, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. In cazul in care
actionarii opteaza pentru
aceasta modalitate de votare,
formularul de vot, completat si
semnat, insotit de copia actului
de identitate valabil al actionarului, poate fi transmis la sediul
societatii prin orice forma de
curierat cu confirmare de
primir, astfel incat sa fie inregistrat ca primit la registratura
societatii cel mai tarziu la data
de 20.04.2017, ora 12ºº, in plic
inchis. Formularele de vot care
nu sunt primite la registratura
societatii la termenele indicate
nu vor fi luate in calcul pentru
determinarea cvorumului si
majoritatii in adunarile generale. Incepand cu data de
20.03.2017 documentele care
urmeaza sa fie prezentate
adunarii generale, alte informatii referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi,
precum si proiectul de hotarare
se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor
legale, la sediul societatii”. Pe
toata perioada care incepe cu
30 de zile inainte de data
adunarii generale si pana la
data adunarii inclusiv vor fi
publicate pe site-ul societatii
(www.atmconstruct.com) toate
documentele si materialele
informative pregatite pentru
AGA, formularele de procura
speciala si de vot prin corespondenta. Hotararea adunarii
generale ordinare a actionarilor
va fi publicata pe acelasi site in
ziua urmatoare adoptarii.
Informatii suplimentare se pot
obtine la telefon 0244543843.
Presedinte C.A. Ing. Stefan Ion
Popescu.
l Consiliul de administratie al
S.C. ATM – CONSTRUCT
SA., cu sediul in Ploiesti, str.
Romana nr. 150, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr.
J29/645/1991, CUI 1352528,
intrunit in data de 16.03.2017,
in temeiul art.111, art.112 si
art.117 din Legea 31/1990 si ale
prevederilor Actului Consti-

tutiv, convoaca la sediul societatii in ziua de 20.04.2017 ora
16ºº, pe toti actionarii societatii
inregistrati in registrul actionarilor pana la data de 07.04.2017
(data de referinta) pentru
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi: Ordinea de
zi a A.G.E.A este urmatoarea:
1. Aprobarea de catre adunarea
generala extraordinara a actionarilor privind incheierea
actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire
in garantie a unor active din
categoria activelor imobilizate
ale societatii, a caror valoare
depaseste, individual sau
cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul
activelor imobilizate, mai putin
creantele, de catre administratorii societatii care au si calitatea de director general,
respectiv director general
adjunct, cu respectarea dispozitiilor art.241 din Legea
nr.297/2004 privind piata de
capital. 2. Aprobarea datei de
16.05.2017 ca data de identificare a actionarilor asupra
carora se rasfrang efectele
hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor, a
ex-datei 15.05.2017. In cazul in
care nu sunt indeplinite conditiile statutare pentru AGEA din
data de 20.04.2017, se convoaca
AGEA in data de 21.04.2017, la
aceeasi ora si in acelasi loc si cu
aceeasi ordine de zi. Reprezentarea actionarilor in AGEA se
va putea face prin procuri
speciale. Dupa completare si
semnare, acestea se pot depune
la sediul societatii sau pot fi
transmise electronic prin
semnatura electronica extinsa
pana la data de 18.04.2017 ora
12ºº. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual
sau impreuna, cel putin 5% din
capitalul social, au urmatorele
drepturi, exercitate numai in
scris( transmise impreuna cu o
copie a actului de identitate,prin servicii de curierat, la
sediul societatii): -de a cere
introducerea, pana la data de
06.04.2017 ora 12°°, a unor
puncte pe ordinea de zi a
adunarii generale, cu conditia
ca fiecare punct sa fie insotit de
o justificare sau de un proiect
de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si de a prezenta, pana la data de
10.04.2017, ora 12ºº, proiecte de
hotarare pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi
incluse in ordinea de zi a
adunarii generale. Fiecare actionar al societatii are dreptul sa
adreseze intrebari in scris la
sediul societatii, insotite de o
copie a actului de identitate,
privind punctele de pe ordinea
de zi a adunarii generale, societatea urmand a raspunde la
intrebarile adresate de acestia.
Actionarii inregistrati la data
de referinta in registrul consolidat al actionarilor eliberat de
SC Depozitarul Central SA au
posibilitatea de a vota si prin
corespondenta, inainte de

adunare, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. In cazul in care
actionarii opteaza pentru
aceasta modalitate de votare,
formularul de vot, completat si
semnat, insotit de copia actului
de identitate valabil al actionarului, poate fi transmis la sediul
societatii prin orice forma de
curierat cu confirmare de
primire, astfel incat sa fie inregistrat ca primit la registratura
societatii cel mai tarziu la data
de 20.04.2017, ora 12ºº, in plic
inchis. Formularele de vot care
nu sunt primite la registratura
societatii la termenele indicate
nu vor fi luate in calcul pentru
determinarea cvorumului si
majoritatii in adunarile generale. Incepand cu data de
20.03.2017 documentele care
urmeaza sa fie prezentate
adunarii generale, alte informatii referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi,
precum si proiectul de hotarare
se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor
legale, la sediul societatii”. Pe
toata perioada care incepe cu
30 de zile inainte de data
adunarii generale si pana la
data adunarii inclusiv vor fi
publicate pe site-ul societatii
(www.atmconstruct.com) toate
documentele si materialele
informative pregatite pentru
AGA, formularele de procura
speciala si de vot prin corespondenta . Hotararea adunarii
generale extraordinare a actionarilor va fi publicata pe acelasi
site in ziua urmatoare adoptarii. Informatii suplimentare
se pot obtine la telefon
0244543843. Presedinte C.A.
Ing. Stefan Ion Popescu.
l Administratorul special Ing.
Stefana Vasiliu si administratorul judiciar Andrei Ioan
IPURL al S.C. Turnatoria
Centrala Orion S.A. (societate
in reorganizare judiciara, in
judicial reorganization, en
redressement) cu sediul in
Campina, Str. Ec. Teodoroiu,
nr. 29, Judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribun a l u l P r a h o v a s u b n r.
J29/113/1991, avand Cod de
Identificare Fiscala RO
3195284, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si statutului societatii, convoaca
Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor (AGOA) la data de
21.04.2017, ora 15.00, la sediul
societatii pentru toti actionarii
inregistrati in registrul actionarilor la data 09.04.2017, considerata data de referinta, cu
urmatoarea ordine de zi: 1.
Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016
pe baza rapoartelor prezentate
de Administratorul special si de
Auditorul financiar. 2. Descarcarea de gestiune a administratorului special pentru anul
2016. 3. Aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul

2017. 4. Se propune data de
12.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se
răsfrâng efectele hotărârilor
adoptate de prezenta Adunare
Generala a Acţionarilor si data
de 11.05.2017, ca data „ex
date”. 5. Imputernicirea unui
reprezentant al societatii pentru
indeplinirea formalitatilor
necesare pentru publicarea si
inregistrarea hotararilor AGOA
la ORC de pe langa Tribunalul
Prahova. La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor
de la Depozitarul Sibex SA
Sibiu la sfarsitul zilei de
09.04.2017 (data de referinta).
Unul sau mai multi actionari
reprezentand individual sau
impreuna cel putin 5 % din
capitalul social au dreptul: a)
De a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare
punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de
catre adunarea generala, in
termen de cel mult 15 zile de la
data publicarii convocatorului.
b) De a prezenta proiecte de
hotarare pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi
incluse in ordinea de zi a
adunarii generale. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze
intrebari privind punctele de pe
ordinea de zi a AGOA pana cel
tarziu la data de 19.04.2017.
Societatea va formula un
raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va
fi disponibil pe pagina de
internet a societatii, in format
de intrebare – raspuns, daca
intrebarile vor fi transmise cu
cel putin 48 de ore inainte de
tinerea sedintei. Actionarii
mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita
materialele/intrebarile in scris,
in plicuri inchise, insotite de
copii certificate ale actelor de
identitate, BI/CI in cazul
persoanelor fizice, respectiv
certificat de inregistrare in
cazul persoanelor juridice,
precum si copia actului care
dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul
societatii cu mentiunea scrisa
clar, cu majuscule PENTRU
ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONAR I L O R D I N D ATA D E
21/24.04.2017, sau pe e-mail cu
semnatura electronica extinsa
incorporata conform Legii
nr.455/2001 privind semnatura
electronica, la adresa headoffice@tco.ro mentionand la
subiect "pentru AGOA din
21/24.04.2017". Actionarii inregistrati la data de referinta pot
participa si vota la adunarea
generala personal sau pot fi
reprezentati in cadrul AGOA
de catre reprezentantii lor legali
sau de catre alte persoane
carora li s-a acordat procura
speciala sau procura generala
pe baza formularului de
procura speciala sau procura
generala pus la dispozitie de
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societate, in conditiile legii.
Formularele de procura
speciala sau procura generala
se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe
website-ul societatii www.tco.
ro, incepand cu data de
24.03.2017. Un exemplar, in
original al procurii speciale/
generale, completat si semnat
insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului
(BI/CI in cazul actionarilor
persoane fizice si certificat de
inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune la
sediul societatii cu 48 de ore
inainte de adunarea generala,
un altul urmand sa fie pus la
dispozitia reprezentantului
pentru ca acesta sa isi poata
dovedi calitatea de reprezentant in adunare. Procurile
speciale sau generale insotite de
actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise la sediul
societatii, precum si prin e-mail
cu semnatura electronica
extinsa incorporata conform
Legii nr.455/2001 privind
semnatura electronica, cu 48 de
ore inainte de adunarea generala, la adresa headoffice@tco.
ro mentionand la subiect
"pentru AGOA din
21/24.04.2017". La data desfasurarii AGOA, reprezentantul
desemnat va preda originalele
procurilor speciale sau procurilor generale, in cazul in care
au fost transmise prin e-mail cu
semnatura electronica extinsa si
o copie a actului de identitate
valabil a reprezentantului
desemnat. Actionarii au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de AGOA,
prin utilizarea formularului de
vot prin corespondenta care se
poate obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, www.tco.ro, incepand cu
data de 24.03.2017. In cazul
votului prin corespondenta,
formularul de vot completat si
semnat, insotit de copia de pe
actul de identitate pot fi transmise la sediul societatii, cu 48
de ore inainte de adunarea
generala, in plic inchis, cu
mentiunea scrisa clar, cu majuscule “PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR din data de
21/24.04. 2017. Formularele de
vot care nu sunt primite pana
la termenul indicat mai sus nu
pot fi luate in calcul pentru
determinarea cvorumului si
majoritatii in cadrul AGOA.
Materialele si documentele
supuse dezbaterii AGOA pot fi
consultate la sediul societatii, in
fiecare zi lucratoare, intre orele
11,00 – 14,00 sau pe website-ul
societatii www.tco.ro incepand
cu data de 24.03.2017. Daca la
prima convocare AGOA nu va
fi statutara, sedinta AGOA se
reconvoaca pentru data de
24.04.2017 in aceleasi conditii
(loc de desfasurare, ora, ordine
de zi). Informatii suplimentare
se pot obtine la sediul S.C.Turnatoria Centrala Orion S.A. sau
la numarul de telefon
0244/334.661, intre orele 10,00
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-15,00 si pe website-ul www.
tco.ro. Actionarii pot solicita
copii ale documentelor ce vor fi
prezentate in cadrul AGOA,
contra sumei de 0,5 lei/pag.

l Primăria oraşului Pătârlagele, cu sediul în oraşul Pătârlagele, judeţul Buzău, cod fiscal
4055866, telefon 0238/550001,
e-mail: primaria.patarlagele@
yahoo.com, organizează în data
de 10.04.2017, licitaţie deschisă
pentru concesionarea unui
teren proprietate publică cu
suprafaţa de 13,60 mp,
amplasat în faţa blocului E4,
strada C.Brâncoveanu, nr.11,
parter, oraş Pătârlagele, judeţul
Buzău. Date şi informaţii suplimentare puteţi obţine la nr. de
telefon 0238/550.001 sau la
sediul primăriei, serviciul de
Urbanism şi de Achiziţii
Publice. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 16.03.2017.

yahoo.com. 2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care
urmează să fie concesionat:
Teren în suprafaţă de 202mp
situat în intravilanul localităţii
Ştefan cel Mare, com.Saligny,
jud.Constanţa -în vederea
amplasării şi funcţionării utilităţilor necesare obiectivului
„Lucrări de construcţii hale
depozite şi clădiri auxiliare în
depozitul CNE Cernavodă. 3.
Informaţii privind documentaţia de atribuire: la sediul
Primăriei Comunei Saligny.
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire: Documentaţia de
atribure se achiziţionează de la
sediul Primăriei Comunei
Saligny. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia
de atribuire: la casieria sediului
Primăriei Comunei Saligny,
strada Şcolii, nr.15. 3.3.Costul
şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006. Costul pentru
obţinerea unui exemplar este
de 150Lei şi se plăteşte la casieria Primăriei Comunei
Saligny. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 06
aprilie 2017, ora 10.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 07 aprilie 2017, ora
10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Saligny,
strada Şcolii, nr.15, com.
Saligny, jud.Constanţa.
4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare
ofertă: 2 ex.-1 original+copie.
5.Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 07
aprilie 2017, la sediul Primăriei Comunei Saligny, ora
13.00. 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:
Tribunalul Constanţa, Mun.
Constanţa, strada Traian,
nr.31, jud.Constanţa, telefon:
0241.515.345, fax:
0241.617.413, e-mail: aurelia.
buzelan@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 16.03.2017.

l 1.Informaţii generale
privind concedentul, în special
denumirea, codul fiscal,
numărul de telefon, telefax şi/
sa u adresa de e-mail a
persoanei de contact: Primăria
Comunei Saligny, strada Şcolii,
nr.15, com.Saligny, jud.
Constanţa, cod fiscal:
16384773, telefon/fax:
0371.111.743, 0372.877.343,
e-mail: primariasaligny@

l a)Denumirea, adresa,
numărul de telefon şi de fax,
adresa de e-mail: Unitatea
Administrativ-Teritorială
Municipiul Aiud, judeţul Alba,
localitatea Aiud, cod: 515200,
str.Cuza Vodă, nr.1, telefon:
0258.861.310, fax: 0258.861.280,
e-mail: office@aiud.ro, tehnic@
aiud.ro. b)Hotărârea privind
stabilirea modalităţii de
gestiune: -HCL Aiud nr.37 din

LICITAȚII
l Consiliul local ROCIU,
judeţul Argeş, organizează licitaţie publică deschisă în vederea
închirierii pajiştilor (izlaz) aflate
în proprietatea publică a
comunei Rociu, în suprafaţă
totală de 433,6 ha, situate în
extravilanul comunei Rociu,
judeţul Argeş. Durata concesionării este de 10 ani. Documentaţia de atribuire privind
organizarea şi desfăşurarea
procedurii de închiriere poate fi
procurată de la sediul Primăriei
comunei Rociu contra taxei de
50 de lei achitată la casieria
unităţii, până la data de
10.04.2017. Ofertele se primesc
la sediul Primăriei comunei
ROCIU, comuna Rociu, judeţul
Argeş, până la data de
13.04.2017, ora 15.00.
l ISUJ Iași cu sediul în Iași, str.
Lascăr Catargi nr.59 CIF
4701630, vinde prin licitație
public deschisă cu strigare câine
Ciobănesc German, scos din
serviciu, conform prevederilor
HGR nr.81/2003 și HGR
nr.1353/2006. Persoanele interesate pot achiziționa caietul de
sarcini contra sumei de 5 lei de
la sediul Inspectoratului. Licitația va avea loc în data de
05.04.2017, ora 10.00 la adresa
mai sus menționată. În caz de
neadjudecare, licitația se va
repeta în data de 28.04.2017
orele 10.00, respectiv în data de
09.05.2017, ora 10.00. Relații
suplimentare la telefon:
0232.412121 int 117.

VINERI / 17 MARTIE 2017
24 februarie 2016, privind aprobarea Studiului de Oportunitate
pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local
de persoane pe raza administrativ-teritorială a municipiului
Aiud și stabilirea modalităţii de
delegare; -Ordin nr.263 din 6
decembrie 2007, privind aprobarea Normelor-cadru privind
modalitatea de atribuire a
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport
public local. c)Aria teritorială,
trasee, grup de trasee: Aria teritorială a Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Aiud;
Traseele pe care se prestează
serviciul sunt: Traseul nr.1:
Aiud-Aiudul de Sus-Măgina
-lungime traseu- 9,5km; Traseul
nr.2: Aiud-Ciumbrud-Sîncrai
-lungime traseu- 10,5km;
Traseul nr.3: Aiud-Ciumbrud
-lungime traseu- 6,6km; Traseul
nr.4: Aiud-Gîmbaș-Păgida
-lungime traseu- 8km; Traseul
nr.5: Aiud-Gîrbova de Jos-Gîrboviţa-Gîrbova de Sus -lungime
traseu- 17km; Traseul nr.6:
Aiud-Gîrbova de Jos -lungime
traseu- 7km; Traseul nr.7: AiudHepat -lungime traseu- 3km;
Traseul nr.8: Aiud-Gheorghe
Doja -lungime traseu- 2km;
Traseul nr.9: Aiud-Hotar 34
-lungime traseu- 2km. d)Serviciul/activitatea care urmează să
fie prestat/prestată/furnizat/
furnizată/detaliat/detaliată pe
activităţi: Concesiunea serviciului public local de transport
persoane prin curse regulate pe
raza Unităţii Administrativ-Teritoriale a Municipiului Aiud. e)
Durata contractului de delegare
a gestiunii: 72 luni începând de
la data atribuirii contractului. f)
Denumirea, adresa, 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: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul
Aiud, Compartiment Achiziţii
Publice, Investiţii -Direcţia
Tehnică, localitatea Aiud,
judeţul Alba, cod: 515200, str.
Cuza Vodă, nr.1, telefon:
0258.861.310, interior: 39, fax:
0258.861.280, e-mail: tehnic@
aiud.ro, persoane de contact:
Viorica Scrobotă, Ovidiu
Boancă. Documentaţia de atribuire a delegării se pune la
dispoziţia oricărei persoane
interesate care a înaintat o solicitare -scrisoare de intenţie, în
mod gratuit, în una dintre
următoarele modalităţi: a)
direct, nerestricţionat, pe site-ul
propriu, la adresa: http://www.
aiud.ro/Pagini/Concesiuni%20
servicii.aspx -Concesiunea
serviciului public local de transport persoane -Negociere
directă; b)pe suport hârtie şi/sau
pe suport magnetic/optic prin
e-mail: tehnic@aiud.ro. Potrivit
art.24 din Ordinul 263 din
06.12.2007, privind aprobarea
Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii
serviciilor de transport public

local, orice persoană interesată
are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de
atribuire cu cel puţin 15 zile
înainte de expirarea termenului-limită pentru depunerea
ofertelor. Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud
are obligaţia să răspundă, în
mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu
trebuie să depăşească 5 zile
lucrătoare de la primirea unei
astfel de solicitări. Răspunsul
privind clarificările face parte
integrantă din documentaţia de
atribuire a contractului şi va fi
comunicat tuturor celor care au
solicitat documentaţia de atribuire. g)Dacă este cazul, costul
şi condiţiile de plată în vederea
obţinerii documentaţiei de delegare: Nu este cazul. h)Termenul-limită de depunere a
ofertelor, data şi ora, adresa la
care se depun/transmit ofertele:
24.04.2017, ora 14.00, Primăria
Municipiului Aiud, localitatea
Aiud, judeţul Alba, str.Cuza
Vodă, nr.1, cod: 515200. i)Data,
ora şi locul începerii procedurii
de negociere directă: 25.04.2017,
ora 11.00, Primăria Municipiului Aiud, localitatea Aiud,
judeţul Alba, str.Cuza Vodă,
nr.1, cod: 515200. j)Garanţii
solicitate: Garanţia de participare: 30.000Lei. Perioada de
valabilitate a garanţiei de participare este de 120 zile. k)Durata
de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei
este de 120 zile.
l Debitorul SC Monalisa
Investments SRL societate în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Și Asociații
S.P.R.L., scoate la vânzare
următoarele imobile: 1.Teren
extravilan situat în com. Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov,
tarlaua 10, parcela 40/3/25, în
suprafață de 12.000mp. Prețul
de pornire al licitației este de
82.668,6euro exclusiv TVA.
Prețul caietului de sarcini este
de 2.000 lei exclusiv TVA. 2.
Teren extravilan situat în com.
Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov,
tarlaua 10, parcela 40/4/23, în
suprafață de 22.336mp. Prețul
de pornire al licitației este de
153.874,08euro exclusiv TVA.
Prețul caietului de sarcini este
de 3.000 lei exclusiv TVA. 3.
Teren extravilan situat în com.
Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov,
tarlaua 10, parcela 40/3/26, în
suprafață de 12.800mp. Prețul
de pornire al licitației este de
88.179,84euro exclusiv TVA.
Prețul caietului de sarcini este
de 2.000 lei exclusiv TVA. Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul
nr. RO31BFER140000010832
RO01, deschis la Banca Comercială Feroviară, Ag. Popa Tatu,
sub sancţiunea decăderii, cel
mai târziu până la data ședinței
de licitație, a garanției de 10%
din prețul de pornire a licitației,
de achiziționarea până la
aceeași dată a Caietelor de
sarcini și a Regulamentului de

licitație pentru proprietățile
imobiliare. Prețul Caietului de
sarcini se achită prin OP în
c o n t u l
n r .
RO43INGB5514999900 513726
deschis la ING BANK -Sucursala Dorobanți, pe seama lichidatorului judiciar Dinu Urse și
Asociații SPRL sau în numerar
la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Bucureşti, Str.
Buzești nr.71, et.5, cam.504,
sector 1. Pentru imobilele
menționate mai sus, prima
ședință de licitație a fost fixată
în data de 29.03.2017 ora 15.00,
iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor avea
loc în datele de 05.04.2017,
12.04.2017, 19.04.2017,
26.04.2017, 03.05.2017,
10.05.2017, 17.05.2017,
24.05.2017 și 31.05.2017 ora
15.00. Toate ședințele de licitații
se vor desfășura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din
București, Str. Buzești nr.71,
et.5, cam.504, sector 1. Pentru
relații suplimentare sunați la
tel.: 021.318.74.25, dinu.urse@
gmail.com.
l Anunţ privind organizarea
licitaţiei de vânzare masă
lemnoasă fasonată, producţia
anului 2017. Organizatorul licitaţiei: Primăria comunei
Remetea, cu sediul în comuna
Remetea, P-ta Cseres Tibor nr.
10, judeţul Harghita, CIF:
4367655, tel/fax 0266-352-101,
e-mail: office@gyergyoremete.
ro. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 01.04.2017, orele 09:00.
Locul desfăşurării licitaţiei:
sediul Primăriei comunei
Remetea, comuna Remetea,
judeţul Harghita. Tipul licitaţiei: licitaţie cu strigare. Licitaţia
este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare
a masei lemnoase din fordul
forestier proprietate publică,
aprobat prin HG nr. 617/2016.
Data şi ora preselecţiei:
27.03.2017, ora 15:00. Data şi
ora limită până la care poate fi
depusă documentaţia pentru
preselecţie şi înscrierea la licitaţie este 27.03.2017, ora 14:00.
Lista partizilor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei
pentru fiecare partidă sunt
afişate la sediul organizatorului
şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro. Volumul total de masă
lemnoasă fasonată, oferit la
licitaţie este de 681 mc, volum
brut, din care: 1. Pe natură de
produse: APV nr. 1108102 – HR
– 18771067 UP II, Remetea II,
UA 64 C; volum brut pus pe
licitatie: 681 mc. 2. Pe specii:
Brad 253 mc, Molid 428 mc,
volum brut pus pe licitatie: 681
mc. Preţul de pornire a licitaţiei
este de: 340 lei/mc fara TVA
conform HCL nr. 72 din
Octombrie 2016. După strigare
şi în continuare după fiecare
eventuala strigare (dacă este
cazul) pasul de majorare a
preţului este de 5 RON. Masa
lemnoasa fasonata oferită spre
vânzare provine din fodul

forestier proprietate publică a
comunei Remetea. Caietul de
sarcini poate fi solicitat de la
sediul organizatorului, începând cu data de 20.03.2017.
Pentru participarea la licitaţie,
solicitantul trebuie să depună,
până la data de 27.03.2017, ora
14:00, o cerere de înscriere la
licitaţie, la care trebuie să
anexeze documentele prevăzute
in HG 617/2016. Pentru informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului
licitaţiei: Comuna Remetea, tel.
0266-352.101.

PIERDERI
l Pierdut Contract construire
2199/1976 si Proces verbal din
21.12.1977, pe numele Popa
Traian. Le declar nule.
l Pierdut Proces verbal
27.04.1973, Ionescu Teliva
Emilian Marian. Il declar nul.
l Pierdut Adeverinta plata
integrala imobil Contract
vanzare cumparare 5228/29029,
pe numele Torsan Victoria. O
declar nula.
l Pierdut Proces verbal anexa
la Contract construire nr.
10071/1970, pe numele
Postoarca Filofteia. Il declar
nul.
l Pierdut Adeverinta achitare
integrala la Contract plata in
r a t e a l o c u i n t e i n r.
14063/05/1991, pe numele
Dumitrescu Marieta. O declar
nula.
l Pierdut Legitimatie transport
si Legitimatie de student, Facultatea Business si Turism - ASE,
Dinu Mihai Mario. Le declar
nule.
l Pierdut Carnet student si
Legitimatie transport, Facultatea Matematica Informatica,
pe numele Cernat George
Constantin. Declar nule.
l Pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 2696098 eliberat
de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti în data de 25.01.2013
al S.C. Mareni Unic Serv
S.R.L., RO 24533701,
J40/16631/2008. Se declară nul.
l Declar pierdută şi nulă legitimaţia de serviciu cu numărul
207, emisă de Poliţia Locală
Sector 4, pe numele Gîngă
Laura -Mihaela.
l Pierdut permis de conducere
şi atestat de transport marfă pe
numele Cicu Vasile. Îl declar
nul.
l Pierdut Cod unic de înregistrare, Certificat constatator,
Codul de înregistrare fiscală,
Actul constitutiv, ştampila
rotundă a SC M.A.M. COM
International SRL,
RO16650921, J40/12579/2004.
Le declar nule.

