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OFERTE SERVICIU
l Firmă distribuţie produse
alimentare zona Metro Voluntari
angajează manipulant marfă şi
şofer livrator.CV pe mail:angajari@senic.ro sau tel:0741.244.002
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului
Bucureşti organizează concurs
pentru ocuparea unor posturi
vacante de execuție. Concursul se
va desfăşura în perioada 12-14
iulie 2016, la sediul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
al Municipiului Bucureşti -Bd.
Expoziției, nr.1A, Sector 1, Bucureşti, ora 10.00. Data limită de
depunere a dosarelor este
04.07.2016, inclusiv, ora 16.00, la
sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti. Pentru relații
suplimentare consultați site-ul:
www.ocpib.ro
l Spitalul Clinic Nr.1 CF Witting
Bucureşti scoate la concurs postul
de şef serviciu RUNOS, experienţă
în domeniu de cel puţin 3 ani,
specializări şi certificat de inspector
resurse umane. Concursul va avea
loc după 15 zile de la publicare.
Înscrierile se fac în termen de 10
zile de la apariţia anunţului. Informaţii la telefon: 021.312.94.25.
l Primăria Comunei Magurele, cu
sediul în comuna Magurele, sat
Magurele nr.226, anunţă organizarea în data de 04.07.2016, orele
10:00, a concursului de proiecte de
management pentru ocuparea pe
durată nedeterminată a funcției
contractuale vacante de director
cămin cultural – Compartiment
Cultură. Dosarele se depun la
sediul Primăriei Comunei Magurele - până cel târziu 30.06.2016,
ora 12:00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei
Magurele – Secretar, sau la telefon
0244217701.
l Institutul Oncologic “Prof.
Dr.Alexandru Trestioreanu” Bucureşti scoate la concurs, conform
HG 286/2011, 17 posturi temporar
vacante contractuale de îngrijiMinisterul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Prahova.
Serviciul Fiscal Orășenesc
Văleni. Dosar de executare nr. 120078. Nr. 75186
/16.06.2016. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri
mobile. S.F.O. Văleni anunță
organizarea licitației privind
vânzarea următoarelor bunuri
mobile: Autoutilitară marca
Volkswagen, an fabricație
2007 - Prețul de pornire al
licitației este de 28.898 lei,
exclusiv TVA - la sediul din
strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș
Vălenii de Munte, în
data de 05.07.2016, ora
10.00. Anunțul nr. 75186
/16.06.2016 poate fi consultat
la sediul organului fiscal, la
primărie și pe site ANAF
(licitații). Pentru date
suplimentareprivind condițiile de participare și actele
necesare la depunerea
ofertelor puteți apela numărul
0244.283.006; persoană de
contact: Samoila Cezar. Data
afișării: 17.06.2016.

toare în cadrul Compartimentului
Curăţenie. Cerințe pentru
ocuparea postului: şcoală generală,
concurs pentru ocuparea postului.
Dosarele de concurs se depun la
Serv. RUNOS din cadrul Institutului până la data de 27.06.2016,
ora 15.00. Proba scrisă va avea loc
în data de 05.07.2016, ora 9.00, iar
proba interviu va avea loc în data
de 07.07.2016, ora 9.00, la sediul
Institutului din Șos. Fundeni,
nr.252, sect.2, Bucureşti. Mai multe
informații pot fi obținute la avizierul institutului şi pe site-ul www.
iob.ro
l Primăria comunei Grinţieş,
comuna Grinţieş, sat Poiana,
judeţul Neamţ, CIF 2614180, tel/
fax 0233265410/0233265172, în
baza prevederilor H.G. 286/2011,
cu modificările şi completările
ulterioare, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de bibliotecar –
compartiment Bibliotecă; Nivelul
studiilor: studii medii în domeniul
filologie, cursuri de calificare/
perfecţionare – bibliotecar;
Ve c h i m e a n e c e s a r ă p e n t r u
ocuparea postului: debutant; Data,
ora şi locul desfăşurării concursului: 14.07.2016; orele 10.00, la
sediul primăriei comunei Grinţieş,
judeţul Neamţ; Data limită pentru
depunerea dosarelor: 5.07.2016,
orele 12.00; Relaţii suplimentare:
Sărluceanu Marina – consilier; Tel.
0233265410/0233265172;
l Academia Română – Filiala
Iaşi, Institutul de Filologie
Română „A. Philippide” organizează, în ziua de 21 iulie 2016, ora
9:00, concurs pentru ocuparea unui
post de execuţie, pe periodă nedeterminată, cu normă întreagă, cu o
periodă de probă de 90 de zile, de
asistent de cercetare, domeniul
Filologie Română, specializarea
Istoria literaturii române.
Concursul se va desfăşura conform
Legii 319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se
depune în termen de 30 de zile de
la data publicării anunţului, la
sediul Institutului. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la
secretariatul Institutului, telefon
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Prahova.
Serviciul Fiscal Orășenesc
Văleni. Dosar de executare
n r.
2 3 0 1 0 4 .
N r.
75187/16.06.2016. Anunț
privind vânzarea pentru
bunuri mobile. S.F.O. Văleni
anunță organizarea licitației
p r i v i n d v â n z a r e a
următoarelor bunuri mobile:
Autoutilitară marca
Wolkswagen, an fabricație
2006; prețul de pornire al
licitației este de 23057 lei,
exclusiv TVA, la sediul din
strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș
Vălenii de Munte, în data de
04.07.2016, ora 10. Anunțul
nr. 75187/16.06.2016 poate fi
consultat la sediul organului
fiscal, la primărie și pe site
ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare, privind
condițiile de participare și
actele necesare la depunerea
ofertelor, puteți apela numărul
0244.283.006, persoană de
contact: Samoila Cezar. Data
afișării: 17.06.2016.

0332/ 106 508 şi/sau de la Biroul
Resurse Umane, Salarizare,
telefon: 0332/101 115.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Gorj,
cu sediul în Târgu Jiu, Str. Lt. Col
D-tru Petrescu, nr.1 scoate la
concurs, în data de 22.07.2016, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant: 1.
Consilier, grad profesional superior- Compartiment Control,
Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii şi Executare Silită a Debitelor.
Condiţii specifice de participare la
concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul ştiinţelor juridice sau
economice; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice- 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet-nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac în termen de
20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a
–III– a, la sediul AJOFM Gorj.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
VASLUI, cu sediul în Vaslui, Str.
Spiru Haret, nr.5 scoate la concurs,
în data de 25.07.2016, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: 1. Consilier,
g r a d p r o f e s i o n a l s u p e r i o rCompartiment Execuţie Bugetară,
Financiar, Contabilitate şi Administrare Fond Garantare pentru
Plata Creanţelor Salariale. Condiţii
specifice de participare la concursurile pentru ocuparea funcţiilor
publice de execuţie vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul economic; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Prahova.
Serviciul Fiscal Orășenesc
Văleni. Dosar de executar e n r. 1 2 0 0 7 8 . N r.
75186/16.06.2016. Anunț
privind vânzarea pentru
bunuri mobile. S.F.O. Văleni
anunță organizarea licitației
privind vânzarea următoarelor bunuri mobile:
Autoutilitară marca
Wolkswagen, an fabricație
2007 - Prețul de pornire al
licitației este de 28.898 lei,
exclusiv TVA - la sediul din
strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș
Vălenii de Munte, în data
de 05.07.2016, ora
1 0 . 0 0 . A n u n ț u l n r.
75186/16.06.2016 poate fi
consultat la sediul organului
fiscal, la primărie și pe site
ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare, privind
condițiile de participare și
actele necesare la depunerea
ofertelor puteți apela numărul
0244.283.006; persoană de
contact: Samoila Cezar. Data
afișării: 17.06.2016.

publice- 9 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet-nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Vaslui.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-11,
organizează concurs în data de
12.07.2016, pentru ocuparea a 3
posturi vacante de asistent medical
debutant PL, specialitatea laborator, pe durată nedeterminată, la
Laborator analize medicale.
Condiţii de participare: -diplomă
de şcoală sanitară postliceală sau
diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997, privind
echivalarea studiilor absolvenţilor
liceelor sanitare, promoţiile 19761994 inclusiv, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare, specialitatea
medicină generală. Concursul se
organizează la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina în
data de 12.07.2016, ora 9.00 -proba
scrisă şi în data 15.07.2016, ora
9.00 -proba interviu. Dosarele se
depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
anunţului şi trebuie să conţină, în
mod obligatoriu documentele
p rev ă zu t e l a a rt . 7 d i n HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia şi tematica de concurs sunt
afişate la sediul unităţii şi pe Site-ul
spitalului (www.spjslatina.ro).
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS, sau
la nr.de telefon: 0349.802.550.

l Școala Gimnazială „Nicolae
Iorga” cu sediul în localitatea
Focşani, str. Aleea 1 Iunie, nr.6,
judeţul Vrancea organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: -Administrator Financiar (contabil Șef),
conform H.G. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 13 iulie,
ora 9, -Proba interviu în data de 14
iulie, ora 10. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii superioare în domeniul
economic; -vechime minim 8 ani în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului pentru care se
organizează concursul (experiența
de minim 2 ani în învătământul
preuniversitar constituie avantaj);
-experienţa în proiecte cu finanțare
Europeană, certificate, atestate în
domeniu, constituie avantaj;
-cunostințe de utilizare a programelor Reges, Edusal, Forexebug;
-conostințe operare PC (MS Office,
navigare Internet). 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 unității, secretariat. Relaţii
suplimentare la sediul: Școlii
Gimnaziale „Nicolae Iorga”,
persoană de contact: Trandafir
Daniela, telefon: 0237215538.
l Garda Forestieră Bucureşti,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii
publice de execuţie vacante: -consilier, clasa I, grad profesional superior =11 posturi; -referent superior
=1 post. Condiţii de participare la
concurs: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalenta– speciali-
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tatea silvicultură; -respectarea
prevederilor art.54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată; -aviz
psihologic şi de integritate eliberat
de un Cabinet agreat A.N.A.F.
conf. art.7 din O.U.G. nr. 32/2015;
-vechime în specialitatea studiilor=
9 ani atât pentru postul de consilier
superior cât şi pentru postul de
referent superior; Condiţii de
desfăşurare a concursului: proba
scrisă= 19.07.2016 ora 10,00. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 de zile de
la data publicării prezentului
anunţ în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a la sediul
Gărzii Forestiere Bucureşti, str.
Intrarea Binelui, nr.1A, etaj 2,
sector 4, şi trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.49, alin.(1) din
H.G.611/2008. Menţionăm ca la
data publicării în Monitorul Oficial
a Anunţului privind desfăşurarea
concursului de ocupare a funcţiilor
publice de execuţie vacante, acesta
cât şi Bibliografia vor fi afişate pe
site-ul Gărzii Forestiere Bucureşti.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la nr. de telefon: 021.233.12.89 sau
021.233.01.63, persoana de contact
Ioana Culea.
l Direcţia Fiscală Braşov, cu
sediul în Braşov, Strada Dorobanţilor, nr. 4 organizează concurs
conform Legii nr. 188/1999, pentru
ocuparea funcţiilor publice
vacante, de: 1 POST DE REFERENT CLS.III GRAD PROFESIONAL SUPERIOR. Concursul se
va desfăşura astfel: - Proba scrisă
în data de 04.07.2016, ora 10:00; Proba interviu în maxim 5 zile
lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Ialomița. Anunț licitație. În conformitate cu prevederile O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P.
Ialomița organizează la sediul din Bd. M. Basarab nr. 14, etaj 6, camera 608, licitație publică în vederea
vânzării următoarelor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului: Licitație
organizată în data de 29.06.2016, ora 09.30. 1. Imobil constând în teren extravilan „Cc”, în suprafață
de 73.952 mp (din acte 73.951 mp), situat în comuna Ciochina, județul Ialomița, prețul de pornire a
licitației ﬁind de 95.948,28 lei (preț cu TVA). Licitație organizată în data de 29.06.2016 ora 10.30. 2.
Imobil constând în teren intravilan și extravilan, și construcții ediﬁcate pe acestea, situat în localitatea
Slobozia, județul Ialomița (complex Bora), prețul de pornire al licitației ﬁind de 30.238.803,60 lei (preț
cu TVA), astfel: Denumire, Suprafata m.p., Valoarea: Teren intravilan, 152.547 m.p., 682.704,00 lei;
Cabină poartă, 36 m.p., 44.280,00 lei; Clădire hidrofor, 66 m.p., 81.120,00 lei; Centrală termică, 291
m.p., 102.000,00 lei; Basculă, 61 m.p., 50.160,00 lei; Cantină, 274 m.p., 336.720,00 lei; Laborator,
311 m.p., 138.480,00 lei; Abator, 510 m.p., 227.040,00 lei; Padoc, 99 m.p., 6.960,00 lei; Basculă, 21
m.p., 6.960,00 lei; Padoc, 57 m.p., 3.960,00 lei; Filtru, 264 m.p., 98.640,00 lei; Hală, 2155 m.p.,
808.560,00 lei; Hală, 2161 m.p., 810.840,00 lei; Hală, 2146 m.p., 805.200,00 lei; Hală, 2189 m.p.,
821.280,00 lei; Hală, 2188 m.p., 820.920,00 lei; Hală, 2191 m.p., 822.120,00 lei; Hală, 2185 m.p.,
819.840,00 lei; Hală, 2182 m.p., 818.760,00 lei; Hală, 2176 m.p., 816.480,00 lei; Hală, 2187 m.p.,
820.560,00 lei; Hală, 2183 m.p., 819.120,00 lei; Hală, 2187 m.p., 820.560,00 lei; Hală, 2173 m.p.,
815.280,00 lei; Hală, 2192 m.p., 822.480,00 lei; Hală, 2177 m.p., 816.840,00 lei; Pat uscare, 1239
m.p., 150.600,00 lei; Pat uscare, 1257 m.p., 152.760,00 lei; Pat uscare, 1287 m.p., 156.360,00 lei;
Bazin acumulare, 116 m.p., 51.600,00 lei; Bazin separator, 194 m.p., 48.120,00 lei; Stație pompare,
51 m.p., 62.640,00 lei; Pat uscare, 1199 m.p., 145.680,00 lei; Pat uscare, 1284 m.p., 156.000,00 lei;
Pat uscare, 1284 m.p., 156.000,00 lei; Hală, 2172 m.p., 814.920,00 lei; Hală, 2195 m.p., 823.560,00
lei; Hală, 2195 m.p., 823.560,00 lei; Hală, 2201 m.p., 825.840,00 lei; Hală, 2148 m.p., 805.920,00
lei; Atelier, 56 m.p., 17.640,00 lei; Depozit medicamente, 99 m.p., 95.640,00 lei; Atelier, 50 m.p.,
61.440,00 lei; Magazie, 64 m.p., 12.120,00 lei; Atelier, 125 m.p., 153.600,00 lei; Centrală termică,
174 m.p., 213.840,00 lei; Centrală termică, 134 m.p., 55.320,00 lei; Post trafo, 115 m.p., 141.360,00
lei; Șopron bazine, 322 m.p., 26.640,00 lei; Șopron, 68 m.p., 5.640,00 lei; Bazin hidrofor, 313 m.p.,
72.120,00 lei; Hală, 2186 m.p., 820.200,00 lei; Hală, 2179 m.p., 817.560,00 lei; Hală, 2210 m.p.,
829.200,00 lei; Hală, 2186 m.p., 820.200,00 lei; Hală, 2182 m.p., 818.760,00 lei; Hală, 2195 m.p.,
823.560,00 lei; Hală, 2171 m.p., 814.560,00 lei; Hală, 2178 m.p., 817.200,00 lei; Hală, 2173 m.p.,
815.280,00 lei; Hală, 2168 m.p., 813.480,00 lei; Hală, 2150 m.p., 806.640,00 lei; Hală, 2155 m.p.,
808.560,00 lei; Împrejmuire beton, 282.360,00 lei; Teren extravilan, 114 m.p., 164,40 lei; Teren
extravilan, 176 m.p., 253,20 lei; Teren extravilan, 120 m.p., 172,80 lei; Teren extravilan, 120 m.p.,
172,80 lei; Teren extravilan, 103 m.p., 148,80 lei; Teren extravilan, 130 m.p., 187,20 lei; Teren
extravilan, 5795 m.p., 8.354,40 lei; Teren extravilan, 120 m.p., 172,80 lei; Teren extravilan, 51531
m.p., 74.287,20 lei; Teren intravilan, 122 m.p., 546,00 lei. Pasul de licitatie este de 5% din prețul de
pornire a licitației. Condițiile de participare la licitație: conform HG 731/2007 republicată, privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG 14/2007 pentru reglementarea modului și
condițiilor de valoriﬁcare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului cei
interesați vor achita o garanție de participare de 10% din prețul de pornire a licitației în contul
RO11TREZ3915005XXX005738, CUI 29511925, deschis la Trezoreria Slobozia și vor depune
documentele de participare la licitație prevăzute la art. 24, alin. 1 din hotărârea sus menționată până
la data de 28.06.2016, ora 16.00. Informații suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. Ialomița Compartimentul Valoriﬁcare Bunuri, aﬂat la etaj 6, cam. 608, telefon 0243.237144 - interior 151.
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ANUNȚURI

-să aibă studii medii liceale, respective studii medii liceale, finalizate
cu diplomă de bacalaureat;
-vechimea în specialitatea studiilor
este de minim 9 ani necesare exercitării funcţiei publice. Candidaţii
vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 20 zile de
la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Direcţiei Fiscale Braşov.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Direcţiei Fiscale Braşov,
Secretariatul Comisiei de Concurs
telefon 0268/474.440 interior 232.
l Clubul Sportiv Universitar
Neptun Constanța, cu sediul în
localitatea Constanţa, str.Mircea
cel Bătrân, nr.104, judeţul
Constanţa, organizează în conformitate cu prevederile
H.G.286/2011 modificată şi
completată prin H.G.1027/2014,
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale de executie vacante
de „şofer”. Concursul se va desfăşura la sediul Clubului Sportiv
Universitar Neptun Constanţa, str.
Mircea cel Bătrân, nr.104. 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 Sediul
Central al Universității Maritime
din Constanța, str.Mircea cel
Bătrân, nr.104, Secretariat
-Rectorat, între orele 08.30-16.00.
Concursul va consta în trei etape
succesive, după cum urmează:
-Selecţia dosarelor de înscriere în
data de 04.07.2016; -Proba scrisă în
data de 11.07.2016, ora 10.00;
-Interviul în data de 15.07.2016,
ora 10.00. Condiţiile generale de
participare la concurs sunt cele
prevăzute la art.3 din Anexa la
H.G.nr.286/2011. Condiţiile specifice de participare la concurs:
-studii medii, permis de şofer
profesionist -categoria D, aviz
psihologic, vechime în activitatea
de conducător auto minim 5 ani.
Dosarul de înscriere la concurs
întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.6 din Anexă la
H.G.nr.286/2011. Relații privind
concursul: tel.0733.982.652 sau
0241.664.740, Sediul Central al
Universității Maritime din
Constanța, str.Mircea cel Bătrân,
nr.104, Constanța.
l Primăria oraşului Recaş, cu
sediul în Recaş, Calea Timişoarei,
nr.86, județul Timiş, organizează

concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei
publice de execuție de consilier,
clasa I, grad profesional principal,
vacantă la serviciul economic.
Condiţii de desfăşurare: -concursul
se va desfăşura la sediul primăriei
oraşului Recaş, Calea Timişoarei,
nr.86, astfel: -selecţia dosarelor -în
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare
de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor; -proba scrisă
în data de 20.07.2016, ora 10.00;
-interviul în data de 22.07.2016,
ora 10.00. Se pot prezenta în următoarea etapă numai candidaţii
admişi la etapa precedentă. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 de zile de
la data publicării în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
primăriei oraşului Recaş, judeţul
Timiş. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art.49, din HG611/2008, modificată şi completată de
HG1173/2008. Condiţii de participare: Condiţii generale: 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. Condiţii specifice: -studii de
specialitate: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă în domeniile: contabilitate. -Cunoştințe de programare/
operare pe calculator (necesitate şi
nivel): Microsoft Office -nivel
mediu; -vechime în specialitatea
studiilor: minimum 5 ani. Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul
Primăriei oraşului Recaş. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
Compartimentul Resurse Umane
din cadrul Primăriei oraşului
R e c a ş ş i l a n r. d e t e l e f o n :
0356.177.278.
l Inspectoratul Teritorial de
Muncă Bucureşti, cu sediul în str.
Radu Vodă nr.26-26 A, sector 4,
Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea a două funcţii
publice de execuţie vacante, după
cum urmează: -Inspector de muncă
clasa I grad profesional superior
din cadrul biroului Monitorizare
Relaţii de Muncă; -Referent clasa a
III-a grad profesional superior din
cadrul biroului Monitorizare
Relaţii de Muncă. Conditii de

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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 Valahia Investments SRL - Pitești, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Cabină de vopsit
Prestige 7,2/B-M - 1 buc., 74.700 lei; Elevator cu 4 coloane,
Hussbaum - 1 buc., 21.300 lei; Elevator cu 2 coloane, 4000 kg,
Hussbaum - 3 bucăți, 36.000 lei; Elevator 3000 kg, Hussbaum - 3
bucăți, 32.100 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 RO17TREZ
0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu
au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente
speciﬁcate la art. 250 din Codul de Procedură Fiscală republicat,
până în ziua de 29-04-2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în
data de 30-06-2016, ora 11:00:00, la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5.
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 sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 2, tel.
0248.211511 - 3410.

VINERI / 17 iUNIE 2016
participare: CONDIŢII GENERALE –art.54 din Legea
nr.188/1999 republicată (r2), cu
modificările şi completările ulterioare. CONDIŢII SPECIFICE:
Pentru funcţia publică de execuţie
vacantă de INSPECTOR DE
MUNCĂ CLASA I GRAD
PROFESIONAL SUPERIOR:
-Studii de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniile fundamentale: ştiinţe
inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice,
ştiinţe juridice, ştiinţe economice
sau în specializările: sociologie,
psihologie, medicină, administraţie
publică şi ştiinţe politice; -Perfecţionări (specializări): -; -Cunoştinţe
de operare/ programare pe calculator (necesitate şi nivel): diplomă/
certificat/ atestat/ ECDL; -Vechime
minimă în specialitatea studiilor: 9
ani; Pentru funcţia publică de
execuţie vacantă de REFERENT
CLASA A III-A GRAD PROFESIONAL SUPERIOR: -Studii de
specialitate: studii liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat; -Perfecţionări (specializări): -; -Cunoştinţe de
operare / programare pe calculator
(necesitate şi nivel): diplomă/certificat/atestat /ECDL; -Vechime
minimă în specialitatea studiilor: 9
ani. Acte necesare pentru înscriere:
-formularul de înscriere pus la
dispoziție de I.T.M. Bucureşti;
-copia actului de identitate; -copiile
diplomelor de studii şi a altor acte
care să ateste efectuarea unor
specializări; -copia carnetului de
muncă sau, după caz, o adeverinţă
care să ateste vechimea în muncă
şi, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei
publice (conform Ordinului ANFP
nr. 192/2013 pentru aprobarea
formatului standard al adeverinţei
care atestă vechimea în muncă şi
vechimea în specialitatea studiilor);
-cazierul judiciar; -adeverinţă
medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Prahova.
Serviciul Fiscal Orășenesc
Văleni. Dosar de executare nr. 230104. Nr. 75187
/16.06.2016. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri
mobile. S.F.O. Văleni anunță
organizarea licitației privind
vânzarea următoarelor bunuri
mobile: Autoutilitară marca
Volkswagen, an fabricație
2006 - prețul de pornire al
licitației este de 23.057 lei,
exclusiv TVA - la sediul din
strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș
Vălenii de Munte, în data de
04.07.2016, ora 10. Anunțul
nr. 75187/16.06.2016 poate
fi consultat la sediul organului
fiscal, la primărie și pe site
ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare, privind condițiile de participare și actele
necesare la depunerea
ofertelor, puteți apela numărul
0244.283.006, persoană de
contact: Samoila Cezar. Data
afișării: 17.06.2016.

conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii
Publice); -declaraţia pe propria
răspundere sau adeverintă care să
ateste că nu a desfăşurat activitaţi
de poliţie politică; -declaraţia pe
propria răspundere că nu a fost
destituit(ă) dintr-o funcţie publică
sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani.
Concursul constă în susţinerea unei
probe scrise în data de 19.07.2016
ora 10.30 şi interviul în data de
22.07.2016 ora 10.30. Copiile de pe
actele necesare înscrierii se vor
prezenta însoțite de documentele
originale sau în copii legalizate.
Dosarele se vor depune în perioada
17.06.2016-06.07.2016 inclusiv,
perioada de selecţie a dosarelor este
07-13.07.2016. Relații suplimentare
la tel.: 021.331.18.03.
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr.5, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor de: - asistent medical
generalist (Laboratorul de analize
medicale)- 1 post temporar vacant
(contractual), pe o perioadă de 19
luni; - asistent medical generalist
(Secţia OG IV Sala de operaţii)- 1
post temporar vacant (contractual), pe o perioadă de 12 luni,
conform HG nr. 1027 / 2014 şi
Dispoziţia Primarului General al
M u n i c i p i u l u i B u c u r e ş t i n r.
1709/2014. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
06.07.2016, ora 09.00; - Proba
practică - asistent medical generalist (Secţia OG IV Sala de operaţii),
în data de 11.07.2016, ora 09.00;
-Proba interviu- asistent medical
generalist (Laboratorul de analize
medicale), în data de 11.07.2016,
ora 11.00; - Proba interviu - asistent medical generalist (Secţia OG
IV Sala de operaţii), în data de
14.07.2016, ora 09.00; Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Condiţii generale: cetăţenia română, cetăţenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România;- cunoaşte
limba română, scris şi vorbit; vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; - capacitate
deplină de exerciţiu; - stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate; - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după
caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs; - (candidatul/candidata) nu a fost
condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, 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 săvârşite cu intenţie,
care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice: - diplomă
de absolvire a liceului sanitar sau
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă
de licenţă în specialitate; Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de:
27.06.2016, ora 14.00, la sediul
Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait

Sîrbu” Bucureşti, str.Calea Giuleşti
nr.5, sector 6. Relaţii suplimentare
la Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, persoană de
contact: Ec.Manolache Elena,
telefon: 021 / 303.50.50. Manager,
Dr. Ovidiu-Marcel Moisa.
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr. 5, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor de: asistent medical
generalist (1 post secţia OG I-Sala
de naşteri; 2 posturi-Secţia OG
IV-Sala de operaţii ), 1 post asistent
medical laborator – Laboratorul de
analize medicale, TotaL = 4 posturi
vacante (contractuale), conform
HG nr. 1027 / 2014 şi Dispoziţia
Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 1709/2014.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 12.07.2016,
ora 09.00; -Proba practică–Laborator analize medicale, în data de
15.07.2016, ora 09.00; -Proba practică– Secţia OG IV-Sala de
operaţii, în data de 15.07.2016, ora
13.00; -Proba interviu– secţia OG
I-Sala de naşteri, în data de
15.07.2016 , ora 11.00; -Proba
interviu-– Laborator analize medicale, în data de 20.07.2016 , ora
09.00; - Proba interviu– Secţia OG
IV-Sala de operaţii, în data de
20.07.2016 , ora 11.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Condiţii generale: cetăţenia română, cetăţenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România; - cunoaşte
limba română, scris şi vorbit; vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; - capacitate
deplină de exerciţiu; - stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate; - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după
caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs; - (candidatul/candidata) nu a fost
condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, 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 săvârşite cu intenţie,
care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice: - diplomă
de absolvire a liceului sanitar sau
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă
de licenţă în specialitate; Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de:
04.07.2016, ora 14.00, la sediul
Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, str.Calea Giuleşti
nr.5, sector 6. Relaţii suplimentare
la Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, persoană de
contact: Ec. Manolache Elena,
telefon: 021 / 303.50.50. Manager,
Dr. Ovidiu-Marcel Moisa
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr. 5, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei de: inginer, Biroul de
Managementul calităţii serviciilor

medicale, 1 post vacant (contractual), conform HG nr. 1027 / 2014
şi Dispoziţia Primarului General al
M u n i c i p i u l u i B u c u r e ş t i n r.
1709/2014. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
13.07.2016, ora 09.00; -Proba
interviu în data de 18.07.2016 , ora
09.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Condiţii generale: - cetăţenia
română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul
în România; - cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; - vârsta
minimă reglementată de prevederile legale; - capacitate deplină de
exerciţiu; - stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate; - îndeplineşte
condiţiile de studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor posturilor scoase
la concurs; - (candidatul /candidata) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
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 săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea.
CONDIŢII SPECIFICE: diplomă de licenţă în specialitate;
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la data
de: 04.07.2016, ora 14.00, la sediul
Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, str.Calea Giuleşti
nr.5, sector 6. Relaţii suplimentare
la Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, persoană de
contact: Ec.Manolache Elena,
telefon: 021 / 303.50.50. Manager,
Dr. Ovidiu-Marcel Moisa

VÂNZĂRI DIVERSE
l Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură PiteştiMărăcineni, comuna Mărăcineni,
jud. Argeş, vinde: post de transformare 1600 KVA, produs de „Electroputere” Craiova, an fabricaţie
1983. Detalii la tel. 0248-278066,
0248-278399, 0786459680,
0723585450 – Mihai Niţă.

CITAȚII
l Numitul Hussain Aqeel Arshad,
cu domiciliul în Buzău, str.Broşteni, bl. I10 , et.4, ap.9, este chemat
la Judecătoria Buzău, în dosar
numărul 1079/200/2016, la data de
29.06.2016, orele 9.00, pentru
divorț, de către reclamanta
Hussain Raluca Emilia.
l România. Judecătoria Sânnicolau Mare – Timiş. Dosar nr.
4 3 2 / 2 9 5 / 2 0 1 6 . C i t a ţ i e n r.
432/295/2016. Paraţii Jivici Milena,
domiciliata în Sânnicolau Mare,
str. Axente Sever nr. 34, jud. Timiş
şi Mateiu Ioan domiciliat în Sânnicolau Mare, Str. Axente Sever nr.
28, jud. Timiş, sunt citaţi la Judecătoria Sânnicolau Mare, la data
de 11.10.2016, orele 09:00, în
proces cu reclamanţii Erdei
Gabriel şi Erdei Andreea-Csila,
domiciliaţi în Sânnicolau Mare,
Str. Axente Sever nr. 32, jud. Timiş,
în calitate de reclamanţi, cauza
având ca obiect “modificare CF”.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Preşedinte Judecător Mihaela
Lazau. Grefier Elisabeta Liga.
l În vederea soluţionării dosarului
civil nr. 3232/740/2015 având ca
obiect divorţ cu minori aflat pe rolul
judecătoriei Alexandria, cu termen
de judecată la data de 1 septembrie
2016 se citează în calitate de pârâtă,
numita Panduru Ioana cu ultimul
domiciliu cunoscut în comuna
Mîrzăneşti, sat Cernetu, judeţul
Teleorman în contradictoriu cu
reclamantul Panduru Sandu, pentru
acest termen.
l Subsemnatul Panait Dan Stefan
este rugat sa se prezinte de urgenta
la Judecatoria Campina in data de
29.iunie.2016 in proces cu Dutu
Florentina reclamanta in dosarul
nr.675/204 din 2016

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator pentru Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor BUCUR S.A.: Consiliul de
Administraţie al BUCUR S.A., în
temeiul art. 224 alin.3 lit. a) din
Legea nr.297/2004 privind piaţa de
capital şi art. 117 din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată,
convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor,
pentru data de 21.07.2016, la ora
10.00, sau pentru data de
22.07.2016, la aceeaşi oră, în cazul
neîntrunirii condiţiilor de cvorum
la prima convocare, la sediul societăţii din Bucureşti, str. Vişinilor
nr.25, sector 2, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă
12.07.2016, care au dreptul de a
participa şi de a vota în cadrul
adunării generale cu următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea încetării
activităţii Sucursalei Călăraşi a
Bucur S.A. cu sediul în Olteniţa,
Str. Argeşului nr. 45-47, Bl.104,
Parter, judeţul Călăraşi, înregistrată în Registrul Comerţului
Călăraşi sub nr. J51/371/2004, cod
unic de înregistrare
16694758/20.08.2004 şi radierea
acesteia de la Oficiul Registrului
Comerţului. 2. Aprobarea înfiinţării unui punct de lucru în Oraşul
Olteniţa, Str. Argeşului nr.
39-43/45-47, Bl. 105/106, Parter,
judeţul Călăraşi. 3. Aprobarea
extinderii obiectului secundar de
activitate al Societăţii cu activitatea Cod CAEN- 4110 Dezvoltare
(promovare) imobiliară. 4. Aprobarea delegării către Consiliul de
Administraţie, în condiţiile art.114
din Legea Societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a următoarelor atribuţii: -Mutarea sediului
social al societăţii; -Schimbarea
obiectului de activitate al societăţii,
cu excepţia domeniului şi activitatii principale a societăţii (art.114
alin.1, teza 2 din Legea 31/1990). 5.
Aprobarea actualizării Actului
Constitutiv al Societăţii, după cum
urmează: a) Se elimină din
cuprinsul Actului Constitutiv
“Punctul A.” care are următorul
conţinut: “Sucursala Călăraşi cu
sediul în oraşul Olteniţa, str. Argeşului nr.45-47, bl.104, parter,
judeţul Călăraşi, cod poştal 8350,
înregistrată în Registrul Comerţului Călăraşi sub nr. J51/371/2004,
cod unic de înregistrare
16694758/20.08.2004.” b) Se
elimină din cuprinsul Actului
Constitutiv Punctul B „Puncte de
lucru”. Textul care se elimina are
următorul conţinut:„B. Puncte de
lucru: Depozit Militari, situat în
Bucureşti, Bd. Timişoara nr.56,
sector 6; Depozit Industriilor, situat
în Bucureşti, Şos. Industriilor

nr.53, sector 3; Depozit Rahova,
situat în Bucureşti, Calea Rahovei
nr.196, sector 5; Magazin alimentar
Vişinilor, situat în Bucureşti, str.
Vişinilor nr.25, sector 2; Magazin
alimentar din Şoseaua Pantelimon
nr.350, sector 2; Magazin alimentar
din Bd. Liviu Rebreanu nr.14,
sector3; Magazin alimentar din Str.
Romancierilor nr.5, bl. C14, sector
6; Magazin alimentar din Bd. Ion
Mihalache (1 Mai) nr.121, sector
1.” c) Se completează Cap.II
„Obiect de Activitate”, secţiunea
„Alte activităţi” cu activitatea cod
CAEN- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară; d) Se completează
art.17 din cadrul Cap. V „Administrarea şi conducerea societăţii”
cu un nou alineat care are următorul conţinut: „În condiţiile
art.114 din Legea Societăţilor
nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare
sunt delegate către Consiliul de
Administraţie următoarele atribuţii: a) Mutarea sediului social al
societăţii;b) Schimbarea obiectului
de activitate al societăţii, cu
excepţia domeniului şi activităţii
principale (art.114, alin.1, teza 2
din Legea 31/1990)”. 6. Aprobarea
mandatării Dlui Mihoci Claudiu
Lucian Dumitru CNP
1780320340015 să efectueze toate
demersurile legale şi să semneze
toate actele necesare privind îndeplinirea formalităţilor de publicitate la Oficiul Registrului
Comerţului, respectiv Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
7. Aprobarea datei de 06.08.2016
ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora
se răsfrâng efectele hotărârii
A.G.E.A., în conformitate cu
prevederile art.238 alin.1 din Legea
nr.297/2004. Aprobarea datei de
05.08.2016 ca data „ex date”, în
conformitate cu prevederile art.2,
lit.f) din Regulamentul nr.6/2009.
La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze
acţionarii Societăţii înregistraţi la
sfârşitul zilei de 12.07.2016, considerată data de referinţă, în Registrul Acţionarilor ţinut de „S.C.
Depozitarul Central
S.A.”.Acţionarii reprezentând,
individual sau împreună, cel puţin
5% din capitalul social au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea
de zi a adunării generale, cu
condiţia ca fiecare punct să fie
însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală; şi
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 la lit. a) şi b), în scris, în
termen de cel mult 15 zile de la
data publicării convocatorului în
Monitorul Oficial, respectiv până
la data de 01.07.2016, inclusiv.
Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor mai sus menţionate vor cuprinde în mod
obligatoriu, pe fiecare pagină,
menţiunea scrisă clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
DATA DE 21/22.07.2016 şi vor fi
transmise: 1. prin poştă sau curierat, la adresa BUCUR S.A. din
Bucureşti, Str. Vişinilor nr. 25,
sector 2, -în original; 2. prin e-mail,
ca mijloc electronic, la adresa
office@bucurcom.ro, în format
.pdf căruia i s-a încorporat, ataşat
sau asociat logic semnătura electronică a acţionarului solicitant, cu
respectarea condiţiilor prevăzute
de Legea nr.455/2001. Pentru ca

propunerile de completare a
ordinii de zi să fie considerate valabile este obligatoriu ca acestea să
fie însoţite de dovada calităţii de
acţionar– în original (extras de
cont emis de Depozitarul Central
cu cel mult 48 de ore anterior
depunerii cererii) precum şi de
documentaţia relevantă atestând
identitatea acţionarului/ acţionarilor solicitant/i, conform următoarelor reguli de identificare: a)
pentru acţionarii persoane fizice
este necesară copia actului de identitate, certificată conform cu originalul (prin menţionarea „conform
cu originalul” urmată de semnătura olografă). În cazul acţionarilor persoane fizice fără capacitate
legală de exerciţiu, copia actului de
identitate al persoanei fizice care
are calitatea de reprezentant legal,
certificată conform cu originalul, şi
copia legalizată a actului care
dovedeşte calitatea de reprezentant
legal; b) pentru acţionarii persoane
juridice române: -copia actului de
identitate al reprezentantului legal,
certificată conform cu originalul
(prin menţionarea „conform cu
originalul”, urmată de semnatura
olografă); -documentele care atestă
calitatea de reprezentant legal al
persoanei juridice române,
respectiv Certificat Constatator
eliberat de Registrul Comerţului,
în original sau copie conformă cu
originalul, emis cu cel mult 30 de
zile anterior datei publicării
Convocatorului Adunării; c)
pentru acţionarii persoane juridice
străine: -copia actului de identitate
al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin
menţionarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura
olografă); -documentele care atestă
calitatea de reprezentant legal al
persoanei juridice străine, anume
document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul
comerţului eliberat de către autoritatea competentă din statul în care
acţionarul persoană juridică
străină este înmatriculat legal.
Aceste documente trebuie emise/
eliberate cu cel mult 30 de zile
anterior datei publicării Convocatorului Adunării, urmând a fi
prezentate în original sau copie
legalizată; d) pentru acţionari de
tipul organismelor fără personalitate juridică: -copie act de identitate al reprezentantului legal,
certificată conform cu originalul
(prin menţionarea „conform cu
originalul”, urmată de semnătura
olografă); -documentele care atestă
calitatea de reprezentant legal,
emis de autoritatea competentă
sau orice alt document care atestă
aceasta calitate, în conformitate cu
prevederile legale. În situaţia în
care cererea este semnată de un
împuternicit al actionarului, se vor
depune şi următoarele documente:-actul prin care a fost mandatat
/împuternicit în acest sens, în
original sau copie legalizată; -copia
actului de identitate al mandatarului/ împuternicitului, certificată
conform cu originalul (prin menţionarea „conform cu originalul”,
urmată de semnătura olografă).
Toate documentele prezentate
într-o limbă străină, cu excepţia
documentelor de identitate vor fi
însoţite de traducerea legalizată a
acestora şi trebuie să îndeplinească
cerinţele prevăzute de legea
română pentru a fi recunoscute.
Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 până
cel mai târziu la data adunării
inclusiv. Societatea va formula un
răspuns general pentru întrebările
cu acelaşi conţinut care va fi dispo-

nibil pe pagina de internet, în
secţiunea dedicată Adunării, în
format întrebare- răspuns. Materialele informative, formularele de
procură specială, buletinele de vot
prin corespondenţă, proiectele de
hotărâri ale adunării, precum şi
Procedura privind exercitarea
dreptului de vot vor fi puse la
dispoziţia acţionarilor cu cel puţin
30 de zile înaintea datei adunării,
începând cu data de 21.06.2016.
Documentele mai sus menţionate
vor fi puse la dispoziţia acţionarilor
la sediul societăţii din Bucureşti,
Str. Vişinilor nr.25, Sector 2, în
fiecare zi, de luni până vineri, între
orele 09:00–16:00, respectiv pot fi
consultate/ descărcate şi de pe
pagina de internet a societăţii:
www.bucurcom.ro, secţiunea Acţionariat- Documente. Acţionarii pot
solicita, în scris, copii ale acestor
documente, contra unei sume de
0,1 lei/pagina. Exercitarea acestui
drept se va face cu respectarea
modalitatilor de transmitere şi a
procedurii de identificare a acţionarilor menţionate mai sus pentru
cazul exercitării drepturilor prevăzute la art.7 din Regulamentul
C.N.V.M. nr.6/2009. Acţionarii
înscrişi în registrul acţionarilor la
data de referinţă pot participa şi
vota în cadrul Adunării generale
extraordinare personal sau prin
împuternicit, respectiv îşi pot exercita votul prin corespondenţă.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să
participe la Adunare este permis
prin simpla probă a identităţii
acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original. Acţionarii persoane juridice, entităţile
fără persoanalitate juridică
precum şi persoanele fizice fără
capacitate de exerciţiu participă la
adunare prin reprezentantul legal,
în baza documentelor atestând
calitatea de reprezentant legal,
conform regulilor de identificare
prezentate mai sus. Acţionarii pot
fi reprezentaţi în adunarea generală şi prin alte persoane decât
acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată
oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice
de vot din partea acţionarului
emitent. Formularele de procuri
speciale vor fi completate în 3 (trei)
exemplare: unul dintre exemplare
va fi depus la sediul societăţii sau
transmis, prin poştă, curier sau
electronic însoţite de semnătura
electronică extinsă la adresa de
mail www.office@bucurcom.ro,
până cel mai târziu la data de
19.07.2016, ora 09.00, un exemplar
va fi înmânat împuternicitului şi al
treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat. Procura
specială va fi depusă personal la
sediul societăţii, în scopul verificării identităţii. Certificarea identităţii semnatarului acţionar va fi
făcută de notar sau de un avocat
dacă procura specială este expediată prin poştă sau curier. În
cazul în care împuternicitul este o
altă persoană decât un acţionar,
procura specială trebuie emisă în
forma autentică. În cazul acţionarilor fără capacitate de exerciţiu,
procura specială este semnată de
către reprezentantul legal al acestora. Identificarea reprezentantului
persoană fizică se va face în baza
actului de identitate, iar a reprezentantului legal al persoanei juridice în baza documentului
atestând aceasta calitate, conform
regulilor de identificare. Desemnarea reprezentanţilor acţionarilor
se poate face, în conformitate cu
prevederile art.17 din Regula-

mentul nr. 6/2009 şi prin procură
specială în format .pdf careia i s-a
incorporat, ataşat sau i s-a asociat
logic o semnătură electronică cu
respectarea condiţiilor prevăzute
de Legea nr.455/2001 transmisă
prin e-mail la adresa office@
bucurcom.ro. În cazul în care
semnătura electronică aparţine
reprezentantului legal al unui acţionar, această calitate trebuie să fie
precizată în certificatul semnăturii
electronice. Acţionarii pot acorda o
împuternicire generală valabilă
pentru o perioadă care nu va
depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor
generale ale acţionarilor a uneia
sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, inclusiv în
ceea ce priveşte acte de dispoziţie,
cu condiţia ca împuternicirea să fie
acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar
definit conform art.2 alin.1 pct.14
din Legea nr. 297/2004, sau unui
avocat. Împuternicirile generale,
înainte de prima lor utilizare, se
depun la societate cu 48 de ore
înainte de adunare, în copie, cuprizând menţiunea conformităţii cu
originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reţinute de
societate, făcându-se menţiune
despre aceasta în procesul verbal al
adunării generale. Acţionarii nu
pot fi reprezentaţi în adunarea
generală a acţionarilor pe baza
unei împuterniciri generale de
către o persoană care se află într-o
situaţie de conflict de interese, în
conformitate cu prevederile art.243
alin.6 indice 4 din Legea 297/2004.
Vor fi luate în considerare doar
procurile depuse la sediul BUCUR
S.A., precum şi notificările electronice de desemnare a reprezentanţilor, primite până cel târziu
19.07.2016, ora 09.00. Acţionarii
pot vota în cadrul Adunării şi prin
corespondenţă. Vor fi luate în
considerare doar buletinele de vot
prin corespondenţă primite până la
data de 19.07.2016, ora 09.00 şi
transmise cu respectarea următoarelor condiţii: -buletine de vot
certificate, transmise în plic ce va
avea menţiunea „vot prin corespondenţă A.G.E.A. 21/22.07.2016”,
prin poştă sau curier pe adresa
BUCUR S.A. –Bucureşti, str. Vişinilor nr.25, sector 2. Certificarea
buletinului de vot se va face fie
prin autentificare de către un notar
public, fie prin atestarea identităţii
acţionarului semnatar de către un
avocat; -buletine de vot în format
.pdf căruia i s-a încorporat, ataşat
sau asociat logic o semnătură electronică extinsă cu respectarea
condiţiilor prevăzute de Legea
nr.455/2001 transmise prin e-mail
la adresa www.office@bucurcom.
ro. În cazul în care semnătura
electronică aparţine reprezentantului legal al unui acţionar, aceasta
calitate trebuie precizată în certificatul semnăturii electronice; -buletine de vot depuse personal la
sediul societăţii cu semnătura acţionarului persoană fizică sau, după
caz, a reprezentantului legal al
acţionarului persoana juridică
(identificat conform Regulilor de
identificare), certificată prin
semnătura persoanei desemnate
special în acest sens de Consiliul de
Administraţie al BUCUR S.A.

DIVERSE
l SC Ro Motor`s SRL cu sediul in
Caracal, str.Traian nr.11 anunta
vanzarea cu reducere de pana la
95% a stocului de haine import
Germania din gestiunea de
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magazin si en-gros.Marfa se afla la
punctul de lucru din comuna Stoenesti,jud Olt.Pentru detalii ne
puteti
contacta
la
telefon:0764682828
l Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare. Denumirea şi
titularul proiectului Florea Mădălina Elena anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Ilfov în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru
proiectul Sistem Fotovoltaic pe
Acoperiş propus a fi amplasat în
Buftea Str Ion Vlad Nr 52 Jud Ilfov.
NU SE SUPUNE EVALUĂRII
I M PA C T U L U I A S U P R A
MEDIULUI ŞI EVALUĂRII
ADECVATE. Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Bucureşti str Aleea Lacul Morii nr 1 sec 6
în termen de 5 zile de la data publicării până la data de 22 06 2016
l S.C. AA Marketing And Management S.R.L. şi Chereches Liviu
având sediul în Str.Arh.Grigore
Cerchez, nr.12, et.3, biroul 3, localitatea Bucureşti, sector.1, titular al
planului/programului Plan Urbanistic Zonal pentru terenul situat
în Bucureşti, sectorul 1,
Str.I.S.Turgheniev 8-8A, anunţă
publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare în cadrul
şedinţei Comitetului Special
Constituit din data de 16.06.2016,
urmând ca planul/programul
propus să fie supus procedurii de
adoptare fără aviz de mediu.
Comentarii privind decizia etapei
de încadrare se primesc în scris la
sediul A.P.M. Bucureşti, în termen
de 10 zile calendaristice de la
publicarea anunţului.
l SC OMV Petrom SA anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul ,,Madulari
Safety Upgrade faza II”, propus a
fi amplasat în intravilanul şi extravilanul comunei Madulari, jud.
Vâlcea. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Vâlcea, str. Remus
Bellu, nr. 6 şi la sediul SC OMV
PETROM SA, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele
de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi
vineri între orele 8.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Vâlcea, din
Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu,
nr. 6, până la data de 21.06.2016.
l S.C. OMV Petrom S.A. titular al
proiectului: “AMENAJARE
DRUM ACCES ŞI CAREU
FORAJ PENTRU REŞAPAREA
S O N D E I 3 6 0 9 FĂ U R E Ş T I
NORD”, propus a fi amplasat în
extravilan comună Făureşti,
judeţul Vâlcea anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare: proiectul nu se
supune evaluării impactului
asupra mediului şi nu se supune
evaluării adecvate, fără necesitatea
parcurgerii celorlalte etape ale
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de către
APM Vâlcea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Vâlcea din str. Remus
Bellu, nr. 6, Rm Vâlcea, în zilele de
luni-vineri, între orele 9-14,
precum şi la următoarea adresă:
www.apmvl.anpm.ro 2. Publicul
interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la
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data publicării prezentului anunţ.

LICITAȚII

l România. Tribunalul Bucureşti
Secţia A-Iv-A Civila Sentinţa
Civilă Nr.1312 Admite acţiunea
formulată de reclamanţii Petrescu
Camil, Petrescu Octavian Eugen
ambii cu domiciliul ales în Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr.1, bl.H1,
sc.5, ap.135, sector.3 la Florica
Ichim, Ichim Florica, cu acelaşi
domiciliu şi Societatea Comerciala
Editura Agora SRL, cu sediul în
Bucureşti, Bdul Pache Protopopescu, nr.11, sector 2, in contradictoriu cu pârâta Societatea
Comercială Editura Cartex SRL,
cu sediul în Bucureşti, Fernic Ionel,
nr. 20, sector.1. Constată încălcarea
drepturilor de autor izvorâte din
publicarea operelor scriitorului
Camil Petrescu "Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de război",
"Jocul ielelor", "Danton", "Suflete
tari", "Act veneţian" şi obligă pârâta
să înceteze orice tipărire, difuzare şi
comercializare a acestor opere şi să
retragă de pe piaţă toate volumele
în curs de comercializare. Dispune
obligarea pârâtei la plata sumei de
90.000 lei, reprezentând daune
morale (45.000 lei) si materiale
(45.000 lei) către reclamanţi, astfel:
suma de 45.000 lei către reclamanţii Petrescu Camil, Petrescu
Octavian Eugen şi Ichim Florica şi
suma de 45.000 lei către SC
Editura Agora SRL. Dispune publicarea prin mijloace de comunicare
in masa (trei ziare de circulaţie
naţională) a dispozitivului hotărârii, după şi în forma în care
aceasta va rămâne definitiva.
Obliga pârâta să plătească reclamanţilor suma de 1.500 lei, cheltuieli de judecată. Cu apel in 30 zile
de la comunicare, ce se va depune
la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată în şedinţa publică, azi,
5.11.2015.

l ZACO SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică
proprietatea debitoarei situata in
com. Fântânele, tarla 110, județ
Prahova compusă din teren extravilan in suprafata de 4712 mp la
prețul de evaluare (7.384 lei fara
TVA) redus cu 25% şi teren extravilan in suprafata de 10.008 mp la
pretul de evaluare (16.133 lei fara
TVA) redus cu 25%. Licitaţia va
avea loc în 22.06.2016, ora 13/30 la
sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti,
tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 29.06.2016,
06.07.2016, 13.07.2016, 20.07.2016
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Lichidatorul Judiciar Dinu,
Urse şi Asociaţii SPRL notifică
creditorii cu privire la deschiderea
procedurii simplificate a insolvenţei prevăzută de Legea nr.
85/2014, împotriva debitoarei S.C.
Maricon Design Construct S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, Splaiul
Independenţei nr. 290, camera
S43, subsol, sector 6,
J40/14941/2011, CUI 29456529, în
dosarul 19288/3/2016 aflat pe rolul
Tribunalului Bucureşti, Secţia a
VII-a Civilă. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor asupra
averii debitorului -5.07.2016,
termenul de verificare a creanţelor,
de întocmire, afişare şi comunicare
a tabelului preliminar de creanţe
-22.07.2016, termenul de definitivare a tabelului creanţelor
-05.08.2016. Următorul termen
administrativ de control
14.10.2016 . Pentru relaţii:
021.318.74.25.

l Dorobantu Los Andes SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică proprietatea debitoarei situata in Ploiesti, str.
Marasesti, nr. 216, Prahova
compusa din spatiu comercial cu
Scd de 127 mp, Sud de 102,56 mp
si teren intravilan in suprafata de
500 mp la pretul de 68250 euro
fara TVA. Licitaţia va avea loc în
fiecare zi de joi începând cu data
de 23.06.2016, ora 13/30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei de vânzare masă lemnoasă
fasonată. Organizatorul licitaţiei:
Direcţia Silvică Vrancea, cu sediul
în strada Leopoldina Bălănuţă,
nr.17, municipiul Focşani, judeţul
Vrancea, tel: 0237/221.300, fax:
0237/227.215, e-mail: office@
focsani.rosilva.ro. Data şi ora
desfăşurării licitaţiei: 29.06.2016,
ora 12.00. Locul desfăşurării licitaţiei: Direcţia Silvică Vrancea, cu
sediul în strada Leopoldina Bălănuţă, nr.17, municipiul Focşani,
judeţul Vrancea. Tipul licitaţiei:
licitaţie publică cu prezentarea
ofertelor scrise în plic închis şi
sigilat. Licitaţia este organizată şi
se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.924/2015, cu modificările
şi completările ulterioare. Data şi
ora organizării preselecţiei:
24.06.2016, ora 12.00. Data şi
ora-limită până la care poate fi
depusă documentaţia pentru
preselecţie şi înscrierea la licitaţie:
23.06.2016, ora 16.00. Lista loturilor/pieselor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei şi
pasul de licitare pentru fiecare lot/
piesă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul: www.rosilva.
ro. Volumul total de masă

lemnoasă fasonată oferit la licitaţie: 1.856,412 m3, din care pe
sortimente: -lemn pentru furnire
estetice: 0,000 (m3); -lemn pentru
furnire tehnice: 8,640 (m3); -lemn
pentru cherestea: 411,676 (m3);
-lemn rotund şi despicat pentru
industria celulozei şi hârtiei:
752,951 (m3); -lemn pentru mină:
0,000 (m3); -lemn pentru PAL şi
PFL: 125,920 (m3); -lemn rotund
de foioase şi răşinoase pentru
construcţii: 0,000 (m3); -lemn de
foc: 557,225 (m3); şi, respectiv, pe
specii şi grupe de specii: -răşinoase:
423,070 (m3); -fag: 340,708 (m3):
-ştejar, gorun: 156,470 (m3); -cer,
gârniţă: 0,000 (m3); -salcâm: 8,540
(m3); -cireş: 14,740 (m3); -paltin:
38,772 (m3); -frasin: 0,000 (m3);
-tei: 247,210 (m3); -plop: 557,640
(m3); -diverse tari: 54,242 (m3);
-diverse moi: 15,020 (m3). Materialele lemnoase fasonate oferite spre
vânzare provin din fondul forestier
proprietate publică certificat
FSC® (FSC -C109255 ). Masa
lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei, se
poate adjudeca prin negociere, în
data de 29.06.2016 după licitaţie,
în condiţiile prevăzute de prezentul
regulament şi de alte reglementări
în vigoare. Caietul de sarcini poate
fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de:
17.06.2016. Alte informaţii privind
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: -dacă la licitaţie se prezintă un
singur ofertant, piesa/lotul nu se
supune licitării şi nu se poate adjudeca prin licitaţie. Pentru informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: ing.
Olteanu Titi, telefon: 0237/221.300
sau 0237/222.391, e-mail: office@
focsani.rosilva.ro, fax:
0237/227.215.
l Anunţul privind organizarea
licitaţiei intermediară pentru
vânzarea de masă lemnoasă pe
picior producţia anului 2016.
Organizatorul licitaţiei: Direcţia
Silvică Vrancea, cu sediul în municipiul Focşani, str.Leopoldina
Bălănuţă, nr.17, judeţul Vrancea,
telefon: 0237/221.300 sau
0237/222.391, fax: 0237/227.215,
e-mail: office@focsani.rosilva.ro.
Data şi ora desfăşurării licitaţiei:
29.06.2016, ora 10.00. Locul desfăşurării licitaţiei: Directia Silvică
Vrancea cu sediul în municipiul
Focşani, str. Leopoldina Bălănuţă,
nr.17, judeţul Vrancea. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea
ofertelor scrise în plic închis şi
sigilat. Licitaţia este organizată şi
se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.924/2015 cu modificările şi
completările ulterioare. Data şi ora
organizării preselecţiei: 24.06.2016,
ora 12.00. Data şi ora-limită până
la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea
la licitaţie: 23.06.2016, ora 16.00.
Lista partizilor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei şi
pasul de licitare pentru fiecare
partidă, sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul: www.
rosilva.ro. Volumul total de masă
lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 6.217m3, din care pe natură
de produse:v-produse principale:
595 (m3); -produse secundare:
2.944 (m3); -produse de igienă: 0
(m3); -produse accidentale: 2.678
(m3); şi, respectiv, pe specii şi
grupe de specii: -răşinoase: 1.420
(m3); -fag: 3.003 (m3); -ştejari: 244
(m3); -diverse tari: 735 (m3);

-diverse moi: 815 (m3). Masa
lemnoasă pe picior oferită spre
vânzare provine din fondul forestier proprietate publică certificat
FSC® (FSC-C109255). Masa
lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se
poate adjudeca prin negociere, în
data de 29.06.2016 dupa licitaţie,
în condiţiile prevăzute de prezentul
regulament şi de alte reglementări
în vigoare. Caietul de sarcini poate
fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de:
17.06.2016, între orele 09.00-14.00.
Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
-dacă la licitaţie se prezintă un
singur ofertant, partida nu se
supune licitării şi nu se poate adjudeca prin licitaţie. Pentru informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: ing.
Olteanu Titi, telefon 0237/221.300
sau 0237/222.391, e-mail: office@
focsani.rosilva.ro, fax:
0237/227.215.
l Subscrisa Prosolvenţa I.P.U.R.L,
în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Romadya
Carpați Internațional Travel
S.R.L, conform Hotărârii nr.
604/2016 din data de 31.05.2016
pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş, în dosarul
129/1259/2016, în temeiul art. 99 100 din Legea nr. 85/2014, NOTIFICĂ: 1. Deschiderea procedurii
generale de insolvenţă împotriva
debitorului S.C. Romadya Carpați
Internațional Travel S.R.L prin
Hotărârea nr. 604/2016 din data de
31.05.2016 pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş, în dosarul
129/1259/2016. 1.1. Debitorul S.C.
Romadya Carpați Internațional
Travel S.R.L. are obligaţia prevazută de art. 82 din Legea nr.
85/2014. 1.2. Creditorii debitorului
S.C. Romadya Carpați Internațional Travel S.R.L. au posibilitatea
de a formula opoziţii la deschiderea procedurii în termen de 10
zile de la notificarea prevazută de
art. 99 din lege. 1.3. Creditorii
debitorului S.C. Romadya Carpați
Internațional Travel S.R.L. trebuie
să procedeze la înscrierea la masa
credală a acestuia prin depunerea
cererii de admitere a creanţei în
condiţiile următoare: 1.3.1.
Termenul pentru depunerea cererii
de admitere a creanţei. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanţelor asupra
averii debitorului este 15.07.2016.
În temeiul art. 114 din Legea nr.
85/2014, nedepunerea cererii de
admitere a creanţei până la
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/
creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 1.3.2. Alte
termene stabilite prin hotărârea de
deschidere a procedurii: Termenul
limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea, comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor
este 05.08.2016. Termenul limită

pentru introducerea eventualelor
contestaţii la tabelul preliminar: 7
zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar. Termenul de
soluţionare a contestațiilor şi de
itocmire a tabelului definitiv de
creanțe este 31.08.2016. 2.
Adunarea creditorilor: Se notifică
faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar, în data de
11.08.2016, ora 12,00, având ca
ordine de zi: desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea/
înlocuirea administratorului judiciar, cât şi stabilirea onorariului
acestuia; 3. Deschiderea procedurii
generale de insolvenţă se notifică
O.R.C. de pe lângă Tribunalul
Specializat Argeş. Prosolvenţa
I.P.U.R.L., prin ec. Ion Savu
l Anunț de participare la licitație
pentru închirierea unor suprafeţe
de teren din albiile minore. 1.
Informaţii generale: Administraţia
Bazinală de Apă Olt, str. Remus
Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul
Vâlcea, cod fiscal RO 23730128
telefon:0250/ 739.881,
fax:0250.738.255. 2. Obiectul si
durata închirierii : închiriere teren
pentru o durată de 2 ani. 3. Condiţiile de participare : dovada
cumpărării caietului de sarcini;
garanția de participare la licitatie
– 10% din valoarea minimă a
chiriei anuale; certificatul constatator emis de ORC, valabil la data
deschiderii ofertelor; certificate
constatatoare privind îndeplinirea
obligaţiilor exigibile de plata a
impozitelor si taxelor către stat
inclusiv cele locale; certificat de
atestare fiscală; cazier fiscal emis
MF; cazier judiciar al administratorului; bilanţul contabil pentru
ultimii 2 ani, vizat de administraţia
fiscală; fisa de informatii generale
privind cifra de afaceri pe ultimii 3
ani; declarație că nu se af lă in
litigiu cu titularul dreptului de
administrare. 4. Cuantumul şi
forma garanţiei de participare:
10% din valoarea minimă a chiriei
anuale, constituită prin ordin de
plată sau scrisoare de garanţie
bancară în favoarea Administraţiei
Bazinale de Apă Olt. 5. Descrierea
succintă a bunului ce urmează a fi
închiriat: Închiriere suprafeţe de
teren în albiile minore a râurilor şi
pârâurilor dinJud. Vâlcea şi Jud.
Olt, pentru înlăturarea materialului aluvionar: Județul Vâlcea.
Lotul 1 – 14.802 mp teren în albia
minoră a pârâului Cerna, situat în
Loc. Valea - Mare, Jud.Vâlcea.
Judeţul Olt. Lotul 1 – 29.651 mp
teren în albia minoră a râului Olt
(ac.Ipoteşti), situat în Loc. Piatra Olt, Jud.Olt. 6. Data, locul şi ora
limitã de primire a ofertelor:
08.07.2016 până la ora 1000 la
sediul Administraţiei Bazinale de
Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6,
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data şi
locul deschiderii acestora:
08.07.2016 începand cu ora 1030 la
sediul Administraţiei Bazinale de

Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6,
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul
de obţinere a caietului de sarcini :
de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Biroul Patrimoniu - Cadastru, contravaloarea
acestuia fiind de 1.205,81 lei/lot. 9.
Durata în care ofertanţii rãmân
angajaţi prin termenii ofertelor lor:
Perioada de valabilitate a ofertei
va fi de 90 de zile calendaristice de
la data licitației deschise organizată pentru atribuirea contractului
de închiriere.

PIERDERI
l S-a pierdut autorizatie terţă
Turcia seria 438301; declar nulă.
SC Liviotrans Prest SRL.
l Pierdut Certificat constatator
pentru sediu social al SC GENERALSTING SRLl, cu sediul în sat.
Sieu-Magherus, comuna Sieu-Magherus, nr. 175 , jud Bistriţa-Năsăud, nr Reg. Com J06/986/2008,
CUI RO2452876. Îl declar nul
l Pierdut Contract construire
nr.2327/26.03.1970 şi Proces-verbal
eliberat 28.09.1970, pe numele
Cîmpeanu Louis Ioan. Le declar
nule.
l Anunţ pierderea/furtul parafei
cu codul C37454 Dr.Rotaru Vlad
medic primar chirurgie generală. O
declar nulă.
l Pierdut Adeverinţă achitare
integrală, pe numele Pelin
(Mocanu) camelia Mihaela. O
declar nulă.
l Pierdut atestat taxi nr. 0101427
eliberat la data de 02.08.2014 de
A.R.R. Tulcea pe numele Petcu
Cristian– Daniel. Se declară nul.
l Downie Management Consulting S.R.L., având C.U.I. 17344807
şi J40/4712/2005, declară pierdute
următoarele documente: Certificat
constatator emis 11.03.2005, Certificatul de înregistrare seria B nr.
0409866, Încheiere admitere cerere
înregistrare nr. 4745/SC/2005
l Secăreanu Athena Elena declar
pierdut facturierul cu seria TIPF şi
numerele 1007901- 1007950, din
care declar nule filele de la 1007908
până la 1007950, necompletate,
neştampilate, aparținând S.C. Tip
Top Food Industry S.R.L., C.U.I.
RO 3900317.
l Declar pierdută legitimație card
de acces nr. 71813 nr. marcă 18339
emisă de Apa Nova Bucureşti pe
numele de Mărgărit Constantin
Cătălin.
l Declar pierdut (nul) act de
concesiune nr. 3524 din 24.07.1986
pentru un loc de veci două
morminte în figura 120, lotul 1035,
eliberat pe numele Pandelescu
Dan, Sultana, în Cimitir PopeştiLeordeni, Parohia ”Vintilă Vodă”.

