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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l UM 01556 Mangalia, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursul pentru
ocuparea următoarelor posturi
vacante de personal civil contractual, astfel: 1.Casier/studii
medii-generale, cu o vechime în
specialitatea studiilor de minim 6
luni, astfel: 18.04.2016, ora 11.00proba scrisă; 22.04.2016, ora
11.00- interviul. Data limită de
depunere a dosarelor: 01.04.2016,
ora 15.30. 2.Tehnician 2/studii
medii, cu o vechime în specialitatea studiilor de minim 6 luni,
astfel: 19.04.2016, ora 11.00proba scrisă; 25.04.2016, ora
11.00- interviul. Data limită de
depunere a dosarelor: 01.04.2016,
ora 15.30. Depunerea dosarelor şi
organizarea concursulor se vor
face la sediul UM 01556
Mangalia, strada Portului nr.13,
localitatea Mangalia, judeţul
Constanţa, unde vor fi afişate şi
detaliile organizatorice necesare.
Date de contact: -secretar Bostan
Andrei, telefon: 0241.750.661/
Interior: 105, 106.
l Consiliul de Administraţie al
Regiei Publice Locale Ocolul
Silvic Valea Frumoasei R.A.
Saliste, cu sediul în Oraşul Saliste,
str. Băii, nr.1, jud. Sibiu, organizează Concurs pentru ocuparea
postului de Şef de ocol, termenul
de depunere a dosarelor fiind
04.04.2016, ora 10:00, la sediul
autorităţii tutelare Oras Saliste,
strada Steaza, nr.9, Judeţ Sibiu.
Evaluarea dosarelor/ selecţia
candidaţilor va avea loc în data
de 04.04.2016, ora 15. Candidaţii
selecţionaţi vor fi invitaţi pentru
interviu în aceeaşi zi. Condiţiile
de participare, criteriile de
selecţie şi bibliografia se pot
obţine de la sediul autorităţii
tutelare Oraş Saliste, strada
Stează, nr.9, Judeţ Sibiu.

l Agenţia Naţională pentru
Protecţia Mediului, în temeiul
H.G. 611/2008, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante de
consilier, clasa I, grad profesional
superior la Serviciul Laborator
Radioactivitate– Direcţia Laboratoare Naţionale de Referinţă–
Direcţia Generală Monitorizare
în perioada 19.04- 22.04.2016.
Concursul se organizează în data
de 19.04.2016 -proba scrisă, ora
10:00 şi în data de 22.04.2016
-interviul, ora 10:00. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în
perioada 18.03- 06.04.2016 la
sediul Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei, corp clădire B, nr.294,
sector 6, Bucureşti, de luni- joi,
între orele 09:00-16:00 şi vineri
09:00-13:30. Condiţii specifice:
-Studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă:
chimie, inginerie chimică, fizică
sau în specializarea: inginerie
fizică, fizică tehnologică;
-Vechimea în specialitatea studiilor– minim 9 ani. Condiţiile de

desfăşurare, de participare la
concurs şi bibliografia stabilită
sunt afişate la sediul Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia
Mediului şi pe site-ul www.anpm.
ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi
la numerele de telefon
(021)207.11.01, (021)207.11.53.
l Agenţia Naţională pentru
Protecţia Mediului, în temeiul
H.G. 611/2008, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante de
consilier, clasa I, grad profesional
superior, din cadrul Serviciului
Achiziții, Investiții, Administrativ- Direcția Buget, Finanțe,
Administrativ în perioada 1922.04.2016. Concursul se organizează în data de 19.04.2016
-proba scrisă, ora 10:00 şi în data
de 22.04.2016 -interviul, ora
10:00. Dosarele de înscriere la
concurs se depun în perioada
18.03.2016- 06.04.2016 la sediul
Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei, corp clădire B, nr.294,
sector 6, Bucureşti, de luni- joi,
între orele 09:00-16:00 şi vineri
09:00-13:30. Condiţii specifice:
-Studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în ramura de
ştiinţă: ştiinţe economice;
-Vechimea minimă în specialitatea studiilor– 9 ani. Condiţiile
de desfăşurare, de participare la
concurs şi bibliografia stabilită
sunt afişate la sediul Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia
Mediului şi pe site-ul www.anpm.
ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi
la numerele de telefon
(021)207.11.01, (021)207.11.53.
l Agenţia Naţională pentru
Protecţia Mediului, în temeiul
H.G. 611/2008, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante de
consilier, clasa I, grad profesional
superior la Compartimentul
Laborator Deşeuri– Direcţia
Laboratoare Naţionale de Referinţă– Direcţia Generală Monitorizare în perioada 19.0422.04.2016. Concursul se organizează în data de 19.04.2016
-proba scrisă, ora 10:00 şi în data
de 22.04.2016 -interviul, ora
10:00. Dosarele de înscriere la
concurs se depun în perioada
18.03-06.04.2016 la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia
Mediului, Splaiul Independenţei,
corp clădire B, nr.294, sector 6,
Bucureşti, de luni- joi, între orele
09:00-16:00 şi vineri 09:00-13:30.
Condiţii specifice: -Studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă: chimie, inginerie
chimică, fizică; -Vechimea în
specialitatea studiilor– minim 9
ani. Condiţiile de desfăşurare, de
participare la concurs şi bibliografia stabilită sunt afişate la
sediul Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Mediului şi pe site-ul
www.anpm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia
Mediului şi la numerele de
telefon (021)207.11.01,
(021)207.11.53.
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l Rectorul Universității Tehnice
”Gheorghe Asachi” Iaşi, Prof.
univ. dr. ing. Dan Caşcaval,
confirmat de Ministerul Educației
Naționale şi Cercetării Ştiințifice
prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 3337
din 04.03.2016, anunță concursul
public pentru selectarea decanilor
celor 11 facultăți în mandatul
2016-2020. Concursul se desfăşoară după următorul calendar:
-Publicarea regulamentului
concursului la adresa www.tuiasi.
ro –16.03.2016; -Înscrierea candidaților: 18– 22.03.2016; -Avizarea
candidaturilor în consilile facultăților: 25 şi 28.03.2016; -Interviu
în Comisia de concurs: 30.03–
01.04. 2016: -Validarea decanilor
în Senatul universitar: 04.04.2016;
Dosarul pentru înscriere la
concurs va conține următoarele
documente: -Cerere tip (Anexa 1
la Regulament, www.tuiasi.ro);
-CV, cu menționarea activităților
didactice şi manageriale îndeplin i t e a n t e r i o r, 1 e x e m p l a r
condensat pe 1 pagină pentru
afişare la sediul universității şi
versiunea completă în format pdf
pentru site şi pe hârtie în dosar;
-Planul managerial pentru perioada 2016– 2020; În cazul candidaților care nu sunt cadre
didactice la facultatea unde
urmează să candideze pentru
funcția de decan, dosarul mai
cuprinde: -Lista lucrărilor ştiințifice publicate; -Copii legalizate
ale actelor de studii universitare/
postuniversitare/ doctorale;
-Document care atestă vechimea
în funcția didactică universitară.
Dosarele de concurs se depun la
R eg i st ra t u ra Uni v ersi t ă ț i i
Tehnice ”Gheorghe Asachi” din
Iaşi, Str. Prof. Dimitrie Mangeron
nr. 67, între orele: 8.00– 15.00.
l Primăria Comunei Popeşti cu
sediul în localitatea Popeşti
judeţul Iaşi organizează concurs,
pentru ocuparea funcţiilor
publice vacante, de consilier
juridic în Compartiment Juridic1 post, referent superior în
Compartiment Financiar
Contabil- 1 post şi consilier principal în Compartiment Achiziţii
Publice- 1 post. Concursul se va
desfăşura la sediul Primăriei
Comunei Popeşti, judetul Iaşi
astfel: proba suplimentară cunoştinţe de baza PC în data de 19
Aprilie 2016, ora 9:00, proba
scrisă în data de 19 Aprilie 2016
ora 10:00 şi interviul în data de 21
Aprilie 2016, ora 10:00 (dar nu
mai târziu de 5 zile lucrătoare de
la susţinerea probei scrise).
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999
privind Statutul Funcţionarilor
Publici republicată şi actualizată:
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs până la
data de: în termen de 20 de zile de
la data publicării Anunţului în
Monitorul Oficial la sediul Primăriei Comunei Popeşti, jud. Iaşi.
Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei comunei Popeşti
persoana de contact: Mocanu
Carmen telefon: 0760.259.351
fax; 0232/323.400, E-mail: primariapopesti@gmail.com.
l Spitalul Municipal Dorohoi
organizează concurs în conformitate cu prevederile HGR
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, în incinta
unităţii din str.Bd.Victoriei, nr.75,
pentru ocuparea următoarelor

posturi contractual vacante de:
-un post de consilier juridic IA în
cadrul unităţii, perioadă nedeterminată; -un post de consilier
juridic debutant, în cadrul Serviciul Managementul Calităţii
serviciilor medicale, perioadă
nedeterminată; -un post de
muncitor IV, nivel calificare
manipulant bunuri în cadrul serv.
Aprovizionare, manipulare, depozitare şi deservire mijloace de
transport, perioadă nedeterminată. Conform HG
286/23.03.2011, concursul se va
desfăşura astfel: Pentru posturile
de consilier juridic IA, consilier
juridic debutant şi muncitor IV
manipulant: -Proba scrisă în data
de 11.04.2016, ora 10.00; -Proba
de interviu în data de 15.04.2016,
ora 10.00. Condiţii specifice necesare în vederea participării la
concurs pentru posturile contractual vacante: -diplomă de licenţă
sp.drept pentru postul de consilier juridic debutant în cadrul
serv. Managementul calităţii
serviciilor medicale, fără vechime
în specialitatea postului; -diplomă
de licenţă sp. drept pentru postul
de consilier juridic IA vechime în
specialitatea postului 6 ani şi 6
luni în specialitatea postului;
-diplomă de bacalaureat pentru
postul de muncitor IV, fără
vechime în muncă. Punctajul
final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la
proba scrisă şi interviu. Anunţul
de concurs, bibliografía şi tematicile de concurs sunt afişate la
avizierul unităţii, pe site-ul
unităţii, pe site-ul Primăriei, Serv.
RUNOS. Dosarele se depun la
Serv.RUNOS până pe data de 01
aprilie 2016, inclusiv ora 13.00.
Relaţii se pot obţine la tf.:
0733.949.969.
l Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor cu
sediul în Satu Mare str. Lăcrămioarei nr. 37 CF.4481136. Organizează concurs, conform Legii nr.
188/1999 şi HG 611/2008, pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuție vacante de consilier clasa
I grad superior – 1 post de medic
veterinar în cadrul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor Satu-Mare,
Serviciul Antifraudă - Data, ora
şi locul desfăşurării concursului;
18.04.2016 – ora 10,00 la sediul
DSVSA Satu-Mare – proba scrisă
20.04.2016 – ora 14,00 la sediul
DSVSA Satu-Mare – interviul. Condiţii de participare la
concurs: - studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalent,
în domeniul medicină veterinară
- 9 ani vechime în specialitatea
funcţiei. - Criterii suplimentare
pentru încadrare: - operare P.C. pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacante dosarele de
concurs se depun în termen 20
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la
sediul DSVSA Satu-Mare Informaţii suplimentare; – telefon
0261715956. - Dosarul de
înscriere va conţine următoarele;
a) formularul de înscriere; b)
copia actului de identitate; c)
copiile diplomelor de studii şi ale
altor acte care atestă efectuarea
unor specializări; d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi, după caz,

în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice; e) cazierul judiciar; f) adeverinţa 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; g)
declaraţia pe propria răspundere
sau adeverinţa care să ateste că
nu a desfăşurat activităţi de
poliţie politică. Copiile de pe
actele prevăzute se prezintă în
copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu
originalul de către secretarul
comisiei de concurs. Tematica
pentru concurs se va pune la
dispoziţie solicitanţilor de către
unitate. Director Executiv Dr.
Nicolae Dumuţa.

necesare la efectuarea expertizei.
Expert tehnic, Mihăilescu Florin
Cristinel.
l Angelescu Maria, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Piteşti, str.
Trivale, nr. 49, este convocată să
se prezinte la data de 04.04.2016,
orele 10.00, la sediul Primăriei
Piteşti, intrarea B, pentru a participa la efectuarea expertizei
tehnico-judiciare dispusă de
Judecătoria Piteşti în dosarul nr.
24640/280/2012, în care dumneavoastră sunteţi parte. La data
convocării vă rugăm să aveţi la
dumneavoastră copii dupa documentele care sunt la dosarul
cauzei precum şi alte înscrisuri pe
care le consideraţi necesare la
efectuarea expertizei. Expert
tehnic, Mihăilescu Florin Cristinel.

VÂNZĂRI TERENURI

DIVERSE

l Vând teren 3.000 mp, Brăneşti,
Ilfov, zonă pitorească, lac,
pădure. 0751/834121.

l Castigatorul tombolei C&A
Customer Experience in urma
extragerii din luna Februarie
2016, premiu ce consta intr-un
voucher in valoare de 2.000RON,
este dl Vasile Cimbru.

CITAȚII
l Numitul Mateescu Dumitru,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
Piteşti, str. Vasile Lupu, nr. 26, bl.
PD2B, sc. A, ap. 13, Argeş este
citat la Judecatoria Piteşti în data
de 04.04.2016, ora 8:30 în calitate
d e p â r â t ă î n d o s a r u l n r.
13351/280/2014 în contradictoriu
cu reclamanta SC Asirom VIG
SA.
l Domnul Pîrvulescu Iulian, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Craiova, Str.Iancu Jianu, nr.14,
Judeţul Dolj, este chemat la
Curtea de Apel Craiova, Sala 2Secţia I civilă, c7, în data de 22
martie 2016, ora 10.30, în calitate
de intimat, în contradictoriu cu
Consiliul Local al Municipiului
Craiova şi Municipiul Craiova,
p r i n P r i m a r, î n d o s a r u l
nr.22024/215/2013, având ca
obiect revizuire-acţiune în constatare.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea cheamă în judecată pe
numita Ştefănescu (actual Lătărețu) Iuliana, domiciliată în com.
Peretu, sat Peretu, jud.
Teleorman, în calitate de intimată
în dosarul civil nr. 617/90/2016 cu
termen de judecată în data de
08.04.2016, având ca obiect înlocuirea măsurii de protecţie, aflat
pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Subsemnatul Dinu I Ştefan
este chemat la data de 06.04.2016
la Judecătoria Craiova în calitate
d e p â r â t î n d o s a r u l n r.
26358/215/2015, complet CF2,
ora 10.30, având ca obiect fond
funciar.
l Mălăncioiu Daniela Elena, cu
ultimul domiciliu cunoscut
î n P i t e ş t i , s t r. A l e x a n d r u
Odobescu nr.7, Judeţul Argeş,
este convocată să se prezinte la
data de 04.04.2016, orele 10.00, la
sediul Primăriei Piteşti, intrarea
B, pentru a participa la efectuarea expertizei tehnico-judiciare
dispusă de judecătoria Piteşti în
dosarul nr. 24640/280/2012, în
care dumneavoastră sunteţi
parte. La data convocării vă
rugăm să aveţi la dumneavoastră
copii după documentele care sunt
la dosarul cauzei precum şi alte
înscrisuri pe care le consideraţi

l Poliţia Locală a Municipiului
Craiova aduce la cunoştinţă
punerea în aplicare a Dispoziţiei
Primarului Municipiului Craiova
nr.2156/04.03.2016 pentru desfiinţarea construcţiei- schelă metalică
realizată de către Pavelescu
Marius, amplasată fără forme
legale pe faţada blocului 47A (cu
regim de înălţime P+10E) situat
în Craiova, strada C-tin Brâncoveanu. Demolarea va avea loc în
data de 21.03.2016.

ADUNĂRI GENERALE
l S.C. CIMONT S.A. Tulcea, str.
Isaccei, nr.36, convoacă în data de
20.04.2016, ora 10, Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor,
care va avea loc la sediul societății cu următoarea ordine de zi:
-aprobarea bilanțului pe anul
2015; -analiza situației financiare
a societății pe anul 2015; -diverse.
În cazul în care la data stabilită
nu se întruneşte cvorumul
necesar, a doua convocare va avea
loc în data de 21.04.2016, la
aceeaşi oră la sediul societății.
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
C o m p a r t i m e n t d e
Comunicare, Relații Publice și
M a s s – M e d i a . N r.
164/16.03.2016. Anunț.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice – Ploiești,
cu sediul în Ploiești, str. Aurel
Vlaicu nr. 22, jud. Prahova,
telefon 0244/ 407710, fax
0244/ 593906, organizează în
ziua de 29.03.2016, orele
12.00, licitație deschisă cu
strigare în vederea încheierii
Acordului – Cadru privind:
Cedarea dreptului de folosință
(închiriere) a unui spațiu de
4,32 mp pentru activități de
copiere la DGRFP - Ploiești Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Teleorman.
Detaliile privind licitați a
publică cu strigare se găsesc
la adresa: https://static.anaf.
ro/static/30/Ploiesti/2016031
6114542_4642licitatie%20in
chiriere.pdf
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www.jurnalul.ro
l Administratorul Unic al S.C.
IMAS -Marketing şi Sondaje S.A.
convoacă la adresa sediului social
din Bucureşti, str. Sfinţii Apostoli
nr.44, sector 5: Adunarea generală
ordinară a acţionarilor în data de
18.04.2016, orele 11,00, având la
ordinea de zi: -aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2015 pe
baza rapoartelor administratorului unic şi a comisiei de cenzori
-aprobarea contului de profit şi
pierdere aferente anului 2015;
-aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli şi programul de activitate pentru exerciţiul financiar
al anului 2016; -diverse. Prezenta
convocare se face prin afişare la
sediul societăţii, publicare în
Monitorul Oficial şi în ziare de
difuzare naţională, conform
dispoziţiilor din Actul constitutiv
al societăţii şi prevederilor legii
31/1990. În cazul în care nu se
întruneşte cvorumul la prima
convocare, Adunarea Generală se
reconvoacă pentru data de
19.04.2016, orele 11,00, la aceeaşi
adresă şi cu aceeaşi ordine de zi.
La Adunarea Generală pot participa acţionarii aflaţi în evidenţa
registrului acţionarilor la data de
15.04.2016.
l S.C. SELCA SA, cu sediul în
Piteşti, str. Depozitelor, nr. 31,
înregistrată la O.R.C. de pe lângă
Tr i b u n a l u l A r g e ş s u b n r.
J03/03/1991, C.I.F. RO128299, în
conformitate cu prevederile
Actului Constitutiv şi ale Legii
31/1990 republicată, Convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor. Locul şi ora
adunării: la sediul societăţii din
Piteşti, Str. Depozitelor nr. 31,
jud. Argeş, Ora 14.00. Data
adunării: 22.04.2016. În cazul în
care din lipsă de cvorum nu se
poate întruni adunarea generală
ordinară a acţionarilor la data de
22.04.2016, se convoacă a doua
A.G.O.A. pentru data de
23.04.2016, în acelaşi loc şi cu
aceeaşi ordine de zi, la ora 11.00.
Data de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să participe şi să
voteze: 08.04.2016. Doar persoanele care sunt acţionari la această
dată au dreptul de a participa şi
vota în cadrul A.G.A.. Documentele şi informaţiile referitoare la
problemele incluse pe ordinea de
zi a adunării generale se pot
consulta începând cu data convocării la sediul societăţii. Procurile
speciale pot fi ridicate de la sediul
societăţii începând cu data convocării şi vor fi depuse până cel mai
târziu la data de 21.04.2016, ora
13.00, la sediul societăţii. Acţionarii îşi pot exercita drepturile
prevăzute de normele în vigoare
şi cele prevăzute în Regulamentul

CNVM 6/2009R în termenele
menţionate în acestea. Ordinea de
zi: 1)Aprobarea Bilanţului
Contabil şi a Contului de Profit şi
Pierderi pentru exerciţiul financiar 2015, pe baza Raportului
Consiliului de Administraţie şi a
Raportului Auditorului. 2)Aprobarea Programului de activitate,
de investiţii şi a Bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2016.
3)Repartizarea profitului net. 4)
Pronunţarea asupra gestiunii
administratorilor. 5)Propunerea
datei de 20.05.2016 ca dată de
înregistrare. 6.Diverse. Preşedinte
C.A., Constantin Pănescu.
l Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
Suport Textil S.A. Subsemnatul,
Francesco FRANZESE, în calitate de administrator unic al
societăţii SUPORT TEXTIL S.A.,
cu sediul în Bucureşti, Sos. Viilor
nr. 56, Sector 5, înregistră la
Oficiul Registrului Comertului de
pe langă Tribunalul Bucureşti sub
numărul J40/723/1991, cod unic
de inregistrare 404157 (denumită
în continuare „Societatea"), în
baza prevederilor Actului Constitutiv al societăţii, art. 117 din
Legea nr. 31/1990, legea societăţilor, subsecvent modificată şi
republicată (denumită în continuare „Legea Societăţilor"),
CONVOACA prin prezenta
Adunarea Generale Extraordinară a Acţionarilor societăţii
Suport Textil S.A. la data de
14.04.2016 (Joi), orele 12:00, la
sediul societăţii situat in Bucuresti, Sos. Viilor nr. 56, Sector 5,
având următoarea; ORDINE DE
ZI. 1. Aprobarea efectuării unui
raport de evaluare având ca scop
determinarea valorii imobilului
compus din teren în suprafaţă de
5.350 mp plus construcţii, situat
in Sos. Viilor nr. 56, Sector 5,
Bucuresti („Imobilul"), teren
având nr. cadastral 204538 şi
construcţii având numerele
cadastrale 204538-C1, 204538C2, 204538-C3, 204538-C4,
204538-05, 204538-C6 si 204538C7, deţinut de către societate, în
vederea înstrăinării acestuia. 2.
Aprobarea înstrăinării Imobilului.
3. Împuternicirea dlui. Francesco
Franzese, cetăţean italian, rezident în România, Bucureşti,
Aleea Avrig nr. 62, Bl. 019, Sc. A,
Ap. 4, sector 2, identificat cu
paşaport seria AA3840769,
eliberat de autorităţile din Italia şi
cu Certificat de Înregistrare nr.
87409 eliberat de I.G.I. Bucureşti
la data de 24.08.2015 valabil până
la data de 23.08.2020, având CNP
7460521400024, având calitatea
de administrator unic al societăţii
SUPORT TEXTIL S.A., pentru a

ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Agenția
Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Ialomița, invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista
practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de
Administrare Fiscală pentru regiunea Ploiești să depună, până cel
târziu la data de 28.03.2016, ora 16.30, oferte în vederea
desemnării unui practician în insolvență în dosarele de insolvență
privind pe debitoarele: - S.C. Trans Liv S.R.L (dosar nr.
358/98/2016), cu sediul în Fetești, județul Ialomița; - S.C. Eliana
Conf S.R.L.-D. (dosar nr. 393/98/2016), cu sediul în Fetești,
județul Ialomița; - S.C. Luk Imperial S.R.L. (dosar nr.
1996/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - S.C.
Brassica Union S.R.L. (dosar nr. 16/98/2016), cu sediul în
Slobozia, județul Ialomița, aﬂate pe rolul Tribunalului Ialomița,
întocmite conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 privind
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de
către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

efectua oricare şi toate dintre
următoarele activităţi în scopul
înstrăinării Imobilului: Să efectueze demersurile necesare pentru
identificarea unui cumpărător
pentru Imobil; Să stabilească
preţul înstrăinării, preţul Imobilului urmând a fi stabilit prin
raportare la concluziile raportului
de evaluare întocmit conform
punctului 1 de mai sus, încadrându-se într-o marjă rezonabilă faţă
de valoarea astfel determinată; Să
solicite şi să primească din partea
autorităţilor competente, în
numele şi pe seama societăţii,
toate documentele necesare în
vederea determinării situaţiei
juridice a Imobilului; să prezinte
către potenţialii cumpărători
documentele necesare pentru
încheierea procesului de înstrăinare a imobilului; să semneze
orice alte documente în numele şi
pe seama societăţii în legătură cu
înstrăinarea Imobilului în condiţiile şi limitele prezentei Procuri,
inclusiv, dar fără a se limita la,
antecontract de vânzare, contract
de vânzare, declaraţii, în condiţiile şi limitele împuternicirii
oferite; să se prezinte la data
convenită în faţa notarului public
pentru a semna şi încheia
contractul de vânzare, şi, dacă
consideră necesar, antecontractul
de vânzare, având mandat să
acorde cumpărătorului declaraţii
şi garanţii cu privire la situaţia de
fapt si de drept a Imobilului; să
declare pentru şi în numele societăţii ca suntem în totalitate de
acord ca respectivul comparator
să înregistreze dreptul său de
proprietate în cartea funciară. 4.
Mandatarea dnei. Victoria
CEORNEA, cetăţean român,
domiciliată ţn Bucureşti, Str. Căp.
Mişcă Petre nr. 4, bl. M16, ap. 21,
sector 5, legitimată cu CI seria
RT nr. 883063, emisă de SPCEP
S5 la data de 10.04.2013, având
CNP 2550409400717, pentru
efectuarea formalităţilor cerute
de legislaţia în vigoare pentru
înregistrarea hotărârilor adoptate
de adunarea generală extraordinară a acţionarilor societăţii.
To t o d a t a d n a . Vi c t o r i a
CEORNEA este împuternicită
prin prezentul convocator să efectueze formalităţile necesare
pentru publicarea convocatorului
în Monitorul Oficial partea a IV-a
si intr-un ziar de largă circulaţie,
în conformitate cu prevederile
art. 117 alin. 3 din Legea Societăţilor. Administratorul stabileşte ca
dată de referinţă data de
01.04.2016. Acţionarii vor putea
participa la Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor
societăţii direct sau prin reprezentanţi, în baza unor procuri

speciale. Procura specială pentru
reprezentare în cadrul Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor va fi depusă la sediul
societăţii cel mai târziu în ziua
Adunăii Generale Extraordinare
a Acţionarilor. Accesul în sala de
şedinţă a acţionarilor îndreptăţiţi
să participe la adunarea generală
a acţionarilor este permis prin
simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor
persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor
persoane juridice şi a acţionarilor
personae fizice reprezentate, cu
procură specială dată persoanei
fizice care le reprezintă. În situaţia în care la prima convocare nu
se întrunesc condiţiile legale de
prezenţă, se convoacă o noua
Adunare Generală Extraordinară
a Acţionarilor pentru data de
15.04.2016 (Vineri), în acelaşi loc,
la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine
de zi. Data.: 08.03.2016. SUPORT
TEXTIL S.A. Dl. Francesco
Franzese Administrator
l Convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
societăţii MUNTENIA S.A.:
Consiliul de Administraţie al
societăţii Muntenia S.A. („Societatea”), o societate pe acţiuni cu
sediul în Oraşul Voluntari, B-dul.
Pipera, nr.2/II Bis, în Clădirea de
birouri cunoscută sub denumirea
de Centrul Pipera II sau Centrul
de Nord, etaj 1, judeţ Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului
C o m e r ţ u l u i I l f o v s u b n r.
J23/1889/09.07.2007, având cod
unic de înregistrare 403810, în
temeiul dispoziţiilor statutare şi
prevederilor articolului 117 din
Legea Societăţilor Comerciale nr.
31/1990, republicată şi modificată, prin prezenta, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor societăţii Muntenia
S.A. pentru data de 16.05.2016,
ora 11,00 a.m., la sediul Societăţii, la adresa indicată mai sus,
cu următoarea Ordine de Zi: 1)
Aprobarea raportului admistratorilor pentru activitatea societăţii Muntenia S.A. pe anul 2015.
2) Aprobarea raportului financiar al auditorului extern pe anul
2015. 3) Aprobarea bilanţului
contabil şi a contului de profit şi
pierderi al societăţii Muntenia
S.A. pe anul 2015. 4) Aprobarea,
repartizării profitului rezultat în
exerciţiul financiar încheiat la 31
decembrie 2015, în valoare de
271.204,81 lei, prin includerea în
alte rezerve. 5) Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
societăţii Muntenia S.A. pe anul
2016. 6) Aprobarea descărcării
de gestiune a administratorilor
societăţii, pentru exerciţiul finan-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de
executare nr. 12373. Nr. 28226 din 17.03.2016. Anunț privind
anularea licitației. Anul 2016, Luna Martie, Ziua 11. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița - Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice, aduce la cunoștința
persoanelor interesate, anularea licitației (a IV-a) publicată prin
Anunțul de vânzare pentru bunuri imobile nr. 22802 din data de
26.02.2016, privind vânzarea de bunuri imobile organizată în ziua
de 22.03.2016, orele 11.00, la sediul din localitatea Târgoviște,
str. Calea Domnească nr. 166, județul Dâmbovița, aparținând
debitorului S.C. Dacantex S.R.L., C.I.F. 18574310, cu domiciliul
ﬁscal în comuna Răzvad, sat Răzvad, str. Principală, nr. 16, jud.
Dâmbovița, conform Referatului nr. 28224 din 11.03.2016. Pentru
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița, camera nr. 2 sau la
telefon 0245.612512, interior 458, persoană de contact:
Apostoaie Valentina-Mihaela. Data aﬁșării: 18.03.2016.

ciar aferent anului 2015. 7)
Diverse. 8) Emiterea de autorizări şi împuterniciri pentru
parcurgerea procedurilor şi
formalităţilor legale necesare
ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate, incluzând, dar
fără a se limita la aceasta,
transmiterea puterilor de a
semna, de a depune şi ridica
documente în numele societăţii
Muntenia S.A. La Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii
înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de
21.04.2016, stabilită ca data de
referinţă. Registrul acţionarilor
este ţinut de societatea Registrul
Independent Monitor S.A. Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul
şedinţei adunării generale a
acţionarilor pe bază de procură
specială care va fi depusă în
original la Societate cu 48 ore
înainte de adunarea generală a
acţionarilor. Informaţii şi documente privind punctele aflate
pe ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor
pot fi obţinute de către acţionari
de la secretariatul Societăţii începând cu data convocării adunării
generale a acţionarilor. Pentru
ipoteza neîntrunirii cerinţelor de
cvorum în data de 16.05.2016, la
ora şi locul stabilite, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
este reconvocată pentru data de
17.05.2016, în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Shaleva
Daswani Vesselina Miroliubova.
l Convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
societăţii INTEROIL S.A. Consiliul de Administraţie al societăţii
INTEROIL S.A. („Societatea”), o
societate pe acţiuni cu sediul în
Oradea, strada Lotrului, nr.2-6,
judeţul Bihor înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Bihor sub nr.
J05/147/1991, având cod unic de
înregistrare 54523, în temeiul
dispoziţiilor statutare şi prevederilor articolului 117 din Legea
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Societăţilor Comerciale nr.
31/1990, republicată şi modificată, prin prezenta, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor societăţii INTEROIL
S.A. pentru data de 17.05.2016,
ora 8,30 a.m., la sediul Societăţii,
la adresa indicată mai sus, cu
următoarea Ordine de Zi: 1.
Aprobarea raportului administratorilor pentru activitatea societăţii INTEROIL S.A. pe anul
2015. 2. Aprobarea raportului
financiar al auditorului extern pe
anul 2015. 3. Aprobarea bilanţului contabil şi a contului de
profit şi pierderi al societăţii
INTEROIL S.A. pe anul 2015. 4.
Aprobarea reportării pierderii în
valoare de 1.646.968,16 lei, înregistrate de Societate în exerciţiul
financiar încheiat la 31 decembrie
2015. 5. Aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al societăţii
INTEROIL S.A. pe anul 2016. 6.
Aprobarea descărcării de gestiune
a administratorilor societăţii,
pentru exerciţiul financiar aferent
anului 2015. 7. Diverse. 8.
Emiterea de autorizări şi împuterniciri pentru parcurgerea
procedurilor şi formalităţilor
legale necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate, incluzând, dar fără a se limita la
acestea, transmiterea puterilor de
a semna, depune şi ridica documente în numele S.C. INTEROIL
S.A. La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi
acţionarii înregistraţi în registrul
acţionarilor la sfârşitul zilei de
21.04.2016, stabilită ca data de
referinţă. Registrul acţionarilor
este ţinut la societate. Acţionarii
pot fi reprezentaţi în cadrul
şedinţei adunării generale a acţionarilor pe bază de procură
specială care va fi depusă în
original la Societate cu 48 ore
înainte de adunarea generală a
acţionarilor. Informaţii şi documente privind punctele aflate pe
ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor pot fi
obţinute de către acţionari de la
secretariatul Societăţii începând
cu data convocării adunării gene-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Câmpulung. 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
Filoconf Dumitex SRL – Câmpulung, după cum urmează:
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Mobilier - 1 buc., 3.031 lei;
Mașină de cusut nasturi - 1 buc., 11.147 lei; Mașină de butoniere
Juki - 1 buc., 9.566 lei; Mașină de cusut liniar - 1 buc., 5.407 lei;
Mașină de cusut liniar - 1 buc., 3.914 lei; Generator abur călcat - 1
buc., 1.854 lei; Presă de călcat hidraulică - 1 buc., 2.142 lei;
Mașină de cusut Garudan – 1 buc., 10.398 lei; Mobilier - 1 buc.,
3.055 lei; Televizor Samsung - 1 buc., 4.656 lei; Mobilier
depozitare - 1 buc., 3.031 lei; Mobilier - 1 buc., 3.183 lei; Mobilier
birou - 1 buc., 3.731 lei; Mobilier birou - 1 buc., 3.248 lei;
Imprimantă Samsung – 1 buc., 960 lei; Mobilier de birou - 1 buc,
4.217 lei; Canapea extensibilă - 1 buc., 5.133 lei; Mașini de cusut
- 4 buc., 8.240 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
RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung
Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din Legea 207/2015,
până în ziua de 30/03/2016. Licitația va avea loc în data de
31/03/2016, ora 11:00:00, la sediul SC Filoconf Dumitex SRL, str.
Alexandru cel Bun, bl. D23, sc. B, et. 4, ap. 16, mun. Câmpulung,
jud. Argeș. 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 Municipal Câmpulung, tel. 0248.510098.
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rale a acţionarilor. Pentru ipoteza
neîntrunirii cerinţelor de cvorum
în data de 17.05.2016, la ora şi
locul stabilite, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este
reconvocată pentru data de
18.05.2016, în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Shaleva
Daswani Vesselina Miroliubova.
l Convocare Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor S.C.
MUNPLAST S.A.: Ing. Diaconu
Maricel Mihail în calitate de
Administrator Special al S.C.
MUNPLAST S.A. şi Oprea Victorita– Asociat Unic al BETA Insolv ency IP URL – L ic h i dator
Judiciar al S.C. MUNPLAST
S.A., cu sediul in Bucuresti, sector
6, B-dul 1 Mai nr.51-55, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerţului Bucureşti sub nr.
J40/81/1991, având C.U.I.
446497, convoacă acţionarii societăţii în vederea întrunirii acestora
în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare, la sediul său, în
sala de şedinţe, etaj 3, la data de
21.04.2016, ora 14:00. Vor putea
participa şi vota în cadrul
Adunării Generale Ordinare acţionarii S.C. MUNPLAST S.A.
înscrişi în Registrul Acţionarilor
până la data de referinţă de
15.04.2016. În temeiul prevederilor legale, acţionarii pot participa la Adunarea Generală
Ordinară personal sau pot fi
reprezentaţi, în baza unei procuri
speciale care va fi pusă la dispoziţie de Consiliul de Administraţie al societăţii. Documentele şi
informaţiile referitoare la subiectele af late pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare din
data de 21.04.2016 sunt disponibile la sediul societăţii începând
cu data de 15.04.2016. Ordinea de
zi a Adunării Generale Ordinare
a Acţionarilor: 1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale, respectiv
bilanţul contabil, contul de profit
şi pierdere, date informative şi
note explicative ale situaţiilor
financiare anuale, întocmite
pentru exerciţiul financiar din
anul 2015; 2. Aprobarea Raportului Administratorului Special
societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din
anul 2015; 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administrato-

rului special al societăţii pentru
activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2015; 6.
Aprobarea împuternicirii Dlui.
Diaconu Maricel Mihail –Administrator Special pentru semnarea
Hotărârii Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor şi împuternicirea Dnei. Tudor Mirela
Adriana pentru îndeplinirea
tuturor formalităţilor necesare
pentru înregistrarea şi publicarea
hotărârii A.G.O.A. la Oficiul
Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Municipiului
Bucureşti. Dna.Tudor Mirela
Adriana se legitimează cu CI
seria RD nr.821841 eliberată de
S.P.C.E.P. Sector 6 la data de
06.09.2012, CNP 2770915464533.
În cazul în care în data de
21.04.2016 şedinţa Adunării
Generale Ordinare nu va întruni
cvorumul necesar dezbaterii şi
adoptării hotărârilor conform
Ordinii de zi, şedinţa se va desfăşura în data de 22.04.2016, ora şi
locul de desfăşurare rămânând
neschimbate. Lichidator Judiciar,
BETA Insolvency IPURL, Prin
Oprea Victorita; Administrator
Special, Ing. Diaconu Maricel
Mihail.
l Convocator pentru Şedinta
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor S.C. MUNACTIV
S.A.: Ing. Diaconu Maricel Mihail
în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C.
MUNACTIV S.A. cu sediul în
Bucureşti, sector 6, B-dul 1 Mai
nr. 51-55, Pavilion Administrativ,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucuresti sub
nr. J40/10477/2008 având C.U.I.
R 24050057, convoacă acţionarii
societăţii în vederea întrunirii
acestora în cadrul şedinţei
Adunării Generale Ordinare, la
sediul său, în sala de şedinţe, etaj
3, la data de 21.04.2016, ora
13:00. Vor putea participa şi vota
în cadrul Adunării Generale
Ordinare acţionarii S.C.
MUNACTIV S.A. înscrişi în
Registrul Acţionarilor până la
data de referinţă de 15.04.2016.
În temeiul prevederilor legale,
acţionarii pot participa la
Adunarea Generală Ordinară
personal sau pot fi reprezentaţi, în
baza unei procuri speciale care va
fi pusă la dispoziţie de Consiliul
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de Administraţie al societăţii.
Documentele şi informaţiile referitoare la subiectele af late pe
ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare din data de 21.04.2016
sunt disponibile la sediul societăţii începând cu data de
15.04.2016. Ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor: 1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale, respectiv
bilanţul contabil, contul de profit
şi pierdere, date informative şi
note explicative ale situaţiilor
financiare anuale, întocmite
pentru exerciţiul financiar din
anul 2015; 2. Aprobarea Raportului Administratorilor societăţii
pentru activitatea desfăşurată în
exerciţiul financiar din anul 2015;
3. Aprobarea descărcării de
gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăţurată în exerciţiul financiar din
anul 2015; 4. Aprobarea Raportului de audit financiar asupra
situaţiilor financiare anuale
încheiate de societate la data de
31.12.2015; 5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
pentru anul 2016; 6. Aprobarea
Programului de investiţii pentru
anul 2016; 7. Aprobarea împuternicirii Dlui. Diaconu Maricel
Mihail– Preşedintele Consiliului
de Administraţie pentru
semnarea Hotărârii Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor
şi împuternicirea Dnei. Tudor
Mirela Adriana pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare pentru înregistrarea şi
publicarea hotărârii A.G.O.A. la
Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Municipiului
Bucureşti. Dna.Tudor Mirela
Adriana se legitimează cu CI
seria RD nr. 821481 eliberată de
S.P.C.E.P. Sector 6 la data de
06.09.2012, CNP 2770915464533.
În cazul în care în data de
21.04.2016 şedinţa Adunării
Generale Ordinare nu va întruni
cvorumul necesar dezbaterii şi
adoptării hotărârilor conform
Ordinii de zi, şedinţă se va desfăşura în data de 22.04.2016, ora şi
locul de desfăşurare rămânând
neschimbate. Preşedinte C.A.,
Ing. Diaconu Maricel Mihail.
l Convocare: I. Administratorul
Unic al Conef S.A. (denumită în
continuare “Societatea”), cu

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. Jud. Dâmbovița, Ors. Titu, Str. Gării nr. 79. Dosar de executare nr. 2031/Buciumeni.
Nr. 7841/10.03.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, Luna Aprilie, Ziua
01. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu
modiﬁcarile si completarile ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 01, luna aprilie, anul 2016, ora
10.00, în localitatea Titu, str. Gării nr. 79, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Imperiu 2000 SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Buciumeni, județ
Dâmbovița, cod de identiﬁcare ﬁscală 898107. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoutilitară marca
Mercedes Benz Vito, nr. înmatriculare: DB-07-SCT, nr. identiﬁcare: WDF63960513013291, nr.
omologare: BFME221B11JB6R3, an fabricație: 2003, capacitate cilindrică: 2148 cmc, culoare: alb.
Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 10.809 lei. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru
sau la numărul de telefon: 0245.651112. Data aﬁșării: 18.03.2016.

sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii
nr. 64, etaj 1, Sector 4, România,
înmatriculată la Registrul
Comerţului sub nr. J40/377/1991,
CUI RO 1555107 convoacă în
temeiul art. 117 din Legea nr.
31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată,
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor înscrişi în Registrul
Acţionarilor Societăţii la sfârşitul
zilei de 08 aprilie 2016, considerată dată de referinţă, pentru
data de 21 aprilie 2016, la orele
11:00, la sediul Societăţii din
Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 64,
etaj 1, Sector 4, România. În
cazul în care la data menţionată
nu se întruneşte cvorumul de
prezenţă prevăzut de Actul
constitutiv al Societăţii, se
convoacă şi se fixează în temeiul
art. 118 din Legea 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare
Generală Ordinară a Acţionarilor
pentru data de 22 aprilie 2016, la
orele 11:00 la sediul Societăţii din
Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 64,
etaj 1, Sector 4, România. II.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este
următoarea:1.Aprobarea raportului Administratorului Unic
pentru anul 2015 şi descărcarea
lui de gestiune. 2. Aprobarea
situaţiilor financiare pentru anul
2015 pe baza Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2015.
3. Aprobarea Programului de
Activitate pentru anul 2016. 4.
Aprobarea Bugetului de venituri
şi cheltuieli pentru anul 2016. 5.
Aprobarea remuneraţiei Administratorului Unic pentru anul
2016. 6. Aprobarea limitei generale a remuneraţiilor suplimentare acordate directorilor pentru
anul 2016. 7. Alegerea auditorului financiar şi stabilirea
duratei contractului de audit. 8.
Desemnarea persoanelor împuternicite să semneze contractul
de audit financiar. 9. Aprobarea
împuternicirii domnului Ivan
Constantin Emil pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării
hotărârilor Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor. III.
Documentele şi materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi se pot
consulta şi procura, de la data
convocării Adunării Generale a
Acţionarilor, de la sediul Societăţii din Bucureşti, Splaiul Unirii
nr. 64, etaj 1, Sector 4, România.
Formularele de procuri speciale
pentru reprezentarea acţionarilor
în Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor se pot obţine de la
adresa de mai sus. După completarea şi semnarea procurii
speciale, un exemplar se va transmite la sediul Societăţii până la
data de 19 aprilie 2016, ora 9:00,
cel de-al doilea urmând a fi
înmânat reprezentantului pentru
a-l avea asupra sa în adunare.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la tel. 021-408.35.00.

LICITAȚII
l Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Argeş organizează licitaţie publică cu strigare pentru
atribuirea contractului de închiriere a unei încăperi cu o suprafaţă utilă de 3,60 mp dintr-un
pavilion situat în municipiul
Piteşti, str. Smeurei , nr. 21, jud.
Argeş în scopul desfăşurării activităţii de promovare a sportului
în Jandarmeria Argeş prin
campanii de informare şi proiecte

sportive. Persoanele interesate se
vor prezenta la sediul unităţii din
municipiul Piteşti, Aleea Negoiu
nr. 2, jud, Argeş, de unde în perioada 18.03.2016-25.03.2016, ora
15,00, pot solicita în scris fişa de
date a achiziţiei, care se obţine
contra sumei de 3 lei.
l Primaria comunei Poaiana
Stampei, judetul Suceava, CUI
5021250, cod postal 727430, tel/
fax: 0230-575.177, e-mail:
poaiana_stampei@yahoo.com,
anunta organizarea procedurii de
licitatie publica, cu plic sigilat, in
vederea concesionarii pentru o
perioada de 25 de ani a unei
suprafete de 71814 mp – teren
neproductiev, situat in sat Dornisoara, comuna Poaiana Stampei,
judetul Suceava, in scopul desfasurarii unor activitati economice.
Documentatia de atribuire poate
fi ridicata de la sediul primariei
comunei Poaiana, incepand cu
data de 21.03.2016, contra sumei
de 150 lei. Cererea, impreuna cu
documentele de clarificare vor fi
depuse la sediul Primariei
comunei Poaia Stampei, judetul
Suceava pana la data de
11.04.2016, ora 10:00. Data
deschiderii licitatiei publice este
11.04.2016, ora 12:00
l S.C. CITADIN S.A. IASI, cu
sediul in Bd. T.Vladimirescu, nr.
32C, organizeaza procedura
“LICITATIE DESCHISA” in
vederea atribuirii contractului de
achizitie: BORDURI SI PAVELE
AUTOBLOCANTE VIBROPRESATE. Procedura de achizitie se va desfasura conform
prevederilor “Regulamentului
privind organizarea si desfasurarea achizitiilor” al SC
CITADIN SA Iasi. Pentru participare la procedura de achizitie,
ofertantii trebuie sa indeplineasca
conditiile cerute in "Documentatia de achizitie". Pretul documentatiei este de 100 LEI.
Documentatia de achizitie se
poate achizitiona pana pe data de
28.03.2016. Criteriul care va fi
aplicat pentru evaluarea ofertelor: pretul cel mai scazut. Documentatia de ofertare va fi depusa
la sediul SC CITADIN SA pana
la data de 29.03.2016, ora 10:00.
Deschiderea ofertelor va avea loc
la data de 29.03.2016, ora 12:00,
la sediul S.C. CITADIN S.A.
Relatii suplimentare privind
procurarea documentatiei si
conditiile de participare se pot
obtine la tel.: 0232-240.887, fax:
0232-240.884.
l Organizatorul licitaţiei:
Primăria Magura Ilvei, str. Principala, nr.420, loc.Măgura Ilvei,
jud.Bistriţa-Năsăud, tel.
0263.375.865, fax.0263.375.711,
e-mail: primariamagurailvei@
yahoo.com. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 01.04.2016, orele
13.00. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Primăriei Măgura
Ilvei, str.Principală, nr.420, loc.
Măgura Ilvei. Tipul licitaţiei:
licitaţie publică cu strigare. Licitaţia este organizată şi se va
desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a
comunei Magura Ilvei, aprobat
prin Hotărârea Guvernului
nr.924/2015. Data şi ora organizării preselecţiei: 28.03.2016,
orele 10.00. Data şi ora-limită
până la care poate fi depusă
documentaţia pentru preselecţie

şi înscrierea la licitaţie:
25.03.2016, orele 14.00. 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.primariamagurailvei.ro. Volumul total de
masă lemnoasă pe picior oferit la
licitaţie este de 10.292m3, din
care: 1.Pe natură de produse:
a.Produse principale: 8.753m3;
b.Produse secundare: 1.539m3;
c.Produse de igienă: 0 m; d.
Produse accidentale:0 m3. 2.Pe
specii şi grupe de specii: e.Răşinoase: 7.577m3; f.Fag:2.641m3;
g.Diverse tari: 65m3; h.Diverse
moi: 9m3. Masa lemnoasă pe
picior oferită spre vânzare nu
provine din fondul forestier
proprietate publică certificat.
Masa lemnoasă pe picior rămasă
neadjudecată după încheierea
licitaţiei se va putea adjudeca
prin negociere, în aceeaşi zi, în
condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare. Caietul de
sarcini poate fi procurat de la
sediul organizatorului licitaţiei
începând cu data de 22.03.2016.
Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
Documentaţia integrală privind
desfăşurarea licitaţiei şi partizile
scoase la licitaţie se poate obţine
de la sediul Ocolului silvic Valea
Ilvei, loc.Lunca Ilvei, str.Grănicerilor, nr.174, jud.Bistriţa-Năsăud
(contact: 0764.775.911- ing.Luchi
Macedon, şi 0263.378.360 -secretariat). Pentru informaţii şi date
suplimentare vă puteţi adresa
organizatorului licitaţiei sau la
sediul Ocolului silvic Valea Ilvei.

PIERDERI
l PFA Ene Coca, pierdut Certif i c a t C o n s t a t a t o r n r.
19173/27.03.2013. Declar nul.
l Pierdut Certificat de Pregatire
Profesionala Transport Marfa si
Persoane emis pe numele Toader
Dorin. Il declar nul.
l Schenker Logistics Romania
S.A. Bucureşti, J40/9578/1994,
C.U.I. 5905159 declară pierdut
certificat constatator nr.343523
din 18.09.2015 pentru punct lucru
Borş, comuna Borş, Şoseaua
Borşului nr.160, județ Bihor. Se
declară nul.
l Pierdut Contract vanzare-cumparare cu plata integrala nr.
A154/09.10.1997, pe numele
M a n - P a r a s c h i v Te o d o r a
Anamaria si Vîrtejaru Răzvan
Dumitru. Îl declarăm nul.
l SC Alfa Tech Group SRL
reprezentata prin administrator
Niculae Ionel Daniel, cu sediul in
Bucuresti, str. Bulevardul Iuliu
Maniu nr.154-156, bl.36, sc.1, et.6,
ap.25, sector 6, inregistrata
ONRC sub nr J40/2824/2006 si
CUI RO18404036, declar pierdut
certificatul constatator cu activitai la sediu emis de catre ONRC
Bucuresti, il declar nul.
l Bujor Otilia P.F.A., CUI
30869901, F40/4435/2012, cu
sediul social în Bucureşti,
Sectorul 1, Bvd-ul. Apicultorilor,
nr. 12-16, Parter, apt. 7, declar
pierdute certificatul de înregistrare şi certificatele constatatoare
pentru sediul social şi pentru
terți. Declar nule documentele
pierdute.

