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OFERTE SERVICIU
l Lucrări de construcţii complete sau
partiale, demolare,renovare structuri
de acoperiş,izolaţii exterioare-interioare, chiar şi în străinătate.BFL Build
Technology SRL: 0740.010.611, info@
BFLconstruct.ro.
l Spitalul de Psihiatrie Sfanta MariaVedea organizează în conformitate cu
HGR 286/2011,cu modificările şi
completările ulterioare concurs pentru
ocuparea a trei posturi vacante de
îngrijitoare pe perioadă nedeterminată.
1.Concursul se desfăşoară astfel: în
data de 16.05.2016 ora 10,00, pentru
proba scrisă, în data de 20.05.2016, ora
10,00, pentru interviu. Locaţia susţinerii concursului se va afişa la vizierul
unităţii cu 2 zile lucrătoare înainte de
susţinerea concursului. 2.Condiţii
specifice de participare la concurs:
şcoala generală. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
perioada 21.04.2016-06.05.2016, ora
14.00, la sediul Spitalului de Psihiatrie
Sfanta Maria Vedea- birou RUNOS.
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului de Psihiatrie Sfânta MariaVedea, telefon 0248.248.109, fax
0248.248.109. Persoană de contact: şef
birou RUNOS- Dumitru Simona.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova,
str.C.S.Nicolaescu Plopşor, nr.4, jud.
Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea a 2 (două) posturi vacante,
corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie de consilier gr.I
(contract individual de muncă pe
perioadă nedeterminată) la Serviciul
Publicitate Imobiliară din cadrul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dolj, în temeiul HG
286/23.03.2011, modificată şi completată. Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă în data de 16.05.2016 ora
10,00, proba interviu în data de
20.05.2016 ora 10,00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă sau studii universitare cu diplomă de licenţă, specializarea: drept, comunicare şi relaţii
publice, arhivistică, administraţie
publică, asistenţă managerială şi secretariat, calculatoare, vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani şi 6 luni.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la data de:
09.05.2016 inclusiv, ora 16,00, la sediul
OCPI Dolj, cam.104. Relaţii suplimentare
la
sediul
OCPI
tel.0251.413.128/0251.414.286, int.118,
fax 0251.418.018 e-mail: dj@ancpi.ro.
Persoană de contact: Cocoşilă
Andreea.
l Administratia Serviciilor Sociale
Comunitare Ploiesti, in conformitate
cu prevederile HG nr. 286/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare,
organizeaza concurs pentru ocuparea
urmatoarelor posturi vacante:
- MEDIC SPECIALIST MG – 2
posturi; - MEDIC MG - 2 posturi
Conditii de participare: - studii superioare de lunga durata cu diploma de
licenta in domeniul medicina sau
diploma de medic; - promovare
examen de medic specialist, dupa caz;
- stagiu de rezidentiat terminat, dupa
caz; - aviz de libera practica eliberat de
Colegiul Medicilor.
Concursul se va desfasura la sediul din
strada Postei, nr. 6, dupa cum
urmeaza: - proba scrisa va avea loc in
data de 16.05.2016 ; - interviul va avea
loc in data de 18.05.2016. Dosarele de
inscriere se depun la registratura institutiei din str. Postei, nr. 6, in termen de
10 zile lucratoare de la data publicarii
anuntului in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a III-a. Dosarul de
inscriere la concurs trebuie sa contina,
in mod obligatoriu, documentele
prevazute la art. 6 din H.G. nr.
286/2011, actualizata. Conditiile de
participare sunt afisate la sediul institutiei din str. Postei, nr. 6 si pe site-ul
institutiei www.asscploiesti.ro. Relatii
suplimentare se pot obtine la compartiment Resurse Umane - tel.
0244/511137 tasta 6.

l Anunț privind ocuparea prin
examen/concurs pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de
execuţie vacante de îngrijitor G I în
cadrul Grădiniței cu Program
Prelungit Nr.1 ,,Căsuța Piticilor,,
Horezu, județul Vâlcea Grădinița cu
Program Prelungit Nr.1 ,,Căsuța Piticilor,, Horezu,cu sediul în județul
Vâlcea, oraşul Horezu, str. Unirii nr.30
organizează concurs pentru ocuparea
pe perioada nedeterminată a unei
funcţii contractuale de execuţie
vacante respectiv îngrijitor G I astfel:
Data desfăşurării concursului:
12.05.2016, sediul G.P.P. nr.1 ,,Căsuța
Piticilor,, Horezu; -selecția dosarelor:
09.05.2016; -proba scrisă în data de:
12.05.2016, ora 10:00; Dosarele de
înscriere se pot depune la sediul instituţiei, compartimentul contabilitate în
perioada 19.04.2016-05.05.2016 între
orele 08:00-14 :00. Rezultatele selecției
dosarelor se va afișa la avizierul din
cadrul instituției în data de 09.05.2016.
Condiții de participare la concurs :
-Îngrijitor G I (1 normă) ; -Nr.posturi:
1; -Nivel studii: Medii; -Vechime:
minim 4 ani în domeniu. Relaţii suplimentare la telefon: 0250860730.
Persoană de contact: Tudor Mădălina
Maria.
l Anunţ concurs. primăria comunei
Crângeni, judeţul Teleorman, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioada nedeterminată a
unui post vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie, consilier clasa
I,grad debutant, din cadrul Compartimentului Financiar, contabilitate,
impozite si taxe locale din aparatul de
specialitate al Primarului comunei
Crângeni, judeţul Teleorman.
Concursul se organizează la sediul
Primăriei comunei Crângeni, Str.Principală nr.40 în data de 23.mai.2016
(proba scrisă) şi 26.mai.2016 (interviul). Dosarele se depun in termen de
20 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României partea
a-III-a. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei comunei
Crângeni, judeţul Teleorman, Compartimentul Secretariat -Resurse Umane,
telefon_0247.435.177.
l Primăria comunei Buneşti, judeţul
Suceava, organizează în zilele de
24.05.2016, ora 10.00, proba scrisă şi
26.05.2016, ora 10.00, interviu, concurs
pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacantă de inspector clasa 1
grad profesional debutant la compartimentul asistenţă socială şi relaţii cu
publicul din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei
Buneşti, judeţul Suceava. Condiţii de
participare: studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
administraţie publică; vechimea nu
este necesară; cunoştinţe de operare
P.C.; să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art.54 din Legea
188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţii de
desfăşurare a concursului: Dosarele de
înscriere la concurs se depun la secretarul comunei Buneşti, judeţul
Suceava, în termen de 20 de zile de la
data publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a.
Relaţii suplimentare cu privire la
conţinutul dosarului, bibliografie etc.,
se pot obţine de la secretarul comunei
la telefon: 0230.549.001.
l Direcţia management resurse
umane din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante
de personal civil contractual: -un post
de expert debutant, cu studii universitare de master în specializarea psihologie, fără vechime în muncă sau în
specialitatea studiilor, în cadrul
Centrului de investigaţii sociocomportamentale Bucureşti, cu locul de
muncă în municipiul Bucureşti, B-dul
Iuliu Maniu, nr. 13, Sector 6; -un post
de referent de specialitate debutant, cu
studii universitare de master în specializarea psihologie, fără vechime în
muncă sau în specialitatea studiilor, în
cadrul Centrului de investigaţii sociocomportamentale Bucureşti, cu locul

de muncă în municipiul Bucureşti,
B-dul Iuliu Maniu, nr. 13, Sector 6; -un
post de referent de specialitate gr.I, cu
studii universitare de licenţă în specializarea psihologie şi vechime în specialitatea studiilor de cel puţin 6 ani şi 6
luni, în cadrul Laboratorului psihotehnic Bucureşti, cu locul de muncă în
municipiul Bucureşti, B-dul Iuliu
Maniu, nr. 13, Sector 6; -un post de
referent de specialitate gr.I, cu studii
universitare de licenţă în specializarea
psihologie şi vechime în specialitatea
studiilor de cel puţin 6 ani şi 6 luni, în
cadrul Laboratorului psihotehnic
Bacău, cu locul de muncă în municipiul Bacău, str. Constanţei, nr.1; -un
post de referent de specialitate gr.III,
cu studii universitare de licenţă în
specializarea psihologie şi vechime în
specialitatea studiilor de cel puţin 6
luni, în cadrul Laboratorului psihotehnic Bacău, cu locul de muncă în
municipiul Bacău, str. Constanţei, nr.1.
Probele de concurs: -proba scrisă, în
data de 16.05.2016, ora 10.30; -interviul, în data de 20.05.2016, ora 10.30.
Data limită de depunere a dosarelor09.05.2016, ora 16.00. Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului se
vor face la sediul Direcţiei management resurse umane, strada Drumul
Taberei nr. 7B, Sector 6, Bucureşti,
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale
secretariatului comisiei de concurs, la
telefon 021.319.58.58 int. 2829.
l I.Primăria comunei Voinești, județul
Iași, având sediul în satul Voinești,
comuna Voinești, județul Iași, tel./fax:
0232.294.755, email: primariavoinesti@yahoo.com, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea funcțiilor
publice de execuție vacante, din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Voinești: Funcțiile
publice vacante pentru care se organizează concursul: a)Funcția publică de
inspector, clasa I, grad profesional
superior, Compartimentul Cadastru,
Agricol și Fond Funciar -1 post; b)
Funcția publică de inspector, clasa I,
grad profesional debutant, Compartimentul Asistență Socială, Protecție
Socială și Autoritate Tutelară -1 post;
c)Funcția publică de inspector, clasa I,
grad profesional debutant, Compartimentul Urbanism-Construcții -1 post;
d)Funcția publică de inspector, clasa I,
grad profesional debutant, Compartimentul Resurse Umane -1 post. Proba
scrisă va avea loc în data de
23.05.2016, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Voinești, județul Iași, iar
proba interviu va fi susținută în maxim
5 zile lucrătoare de la finalizarea probei
scrise. II.Condiții pentru ocuparea
postului: Candidații trebuie să îndeplinească condițiile conform art.54 din
Legea 188/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare.
Condiții de vechime în specialitatea
studiilor: a)vechimea în specialitatea
studiilor -minim 9 ani vechime (grad
profesional superior); se cer studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniu
cadastru sau conex -pentru funcția
publică de inspector, clasa I, grad
profesional superior, Compartimentul
Cadastru, Agricol și Fond Funciar; b)
vechimea în specialitatea studiilor nu
este necesară; se cer studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul asistență
socială -pentru funcția publică de
inspector, clasa I, grad profesional
debutant, Compartimentul Asistență
Socială, Protecție Socială și Autoritate
Tutelară; c)vechimea în specialitate
studiilor nu este necesară; se cer studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
construcții sau conex -pentru funcția
publică de inspector, clasa I, grad
profesional debutant, Compartimentul
Urbanism-Construcții; d)vechimea în
specialitatea studiilor nu este necesară;
se cer studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii

superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
atestat absolvire curs Inspector
Resurse Umane -pentru funcția
publică de inspector, clasa I, grad
profesional debutant, Compartimentul
Resurse Umane. Alte condiții specifice:
-cunoștințe operare PC (pachet Microsoft Office) testate în cadrul probei
interviu. III.Candidații pot depune
dosarele de concurs în termen de 20 de
zile de la publicarea în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, respectiv până
în data de 10.05.2016, la sediul Primăriei comunei Voinești, sat Voinești,
comuna Voinești, județul Iași -birou
secretar. Persoană de contact: Timofte
Liviu -secretar concurs. Telefon:
0232.294.755, email: primariavoinesti@yahoo.com. Detalii suplimentare puteți obține de la Birou Secretar,
tel.: 0232.294.755.

CITAȚII
l Se citează Universitatea Financiar
Bancară București, pentru termenul
din data de 26.04.2016, la Tribunalul
Vâlcea, în dosarul nr. 24453/3/2014.
l Pârâtul Semiş Constantin este citat
la Judecătoria Dorohoi, la data de
19.05.2016, pentru ,,divorţ”
l Se citează Chiriac Ioan, Mamaischi
Niculae, Mamaischi Vasilică, în
Dosarul 2988/193/2013 al Tribunalului
Botoşani, la 25 mai 2016.
l Se citează numitul Olteanu Gabriel,
cu ultimul domiciliu în Piteşti, str.
Trivale, nr. 6, bl. 59, sc. A, ap. 16, jud.
Argeş, pentru termenul din 21.04.2016,
ora 12,00, la Judecătoria Piteşti, în
contradictoriu cu reclamanta Ştefan
Maria, în dosarul nr. 1131/280/2013* ieşire din indiviziune partaj succesoral.
l Munteanu Maria C.I. MX 664259,
cu domiciliul în Ruseni Vechi, com.
Holboca, jud. Iași, este citată la Judecătoria Iași, Secția Civilă, în calitate de
pârâtă, la data de 04 mai 2016, ora
8 . 3 0 , C 3 2 , î n d o s a r u l n r.
17853/245/2014, având ca obiect partaj
judiciar ieșire din indiviziune.
l Numita Cociş Iulia Mihaela,
născută Leventu, CNP
2631005400210, cu ultimul domiciliu
cunoscut în mun.Bucureşti, Str.Voiniceni nr.53, Bl. M21,SC A,Ap.8, sector.2,
este chemată în data de 11.05.2016,
ora-09.00, la Tribunalul Bucuresti,
secţia a-V-a civilă, cu sediul în Bulevardul Unirii nr.37, sector.3, Bucureşti,
în calitate de intimat în dosarul nr.
13396/3/2015, având ca obiect declararea judecatorească a morţii, reclamant fiind Cociş Mihai Marian.
l Tribunalul IaşI. Str.Elena Doamna
n r. 1 A , S V- e t a j I V. D o s a r
nr.23516/245/2014. Citaţie emisă la
15.04.2016. Bucătaru Sebastian
Cătălin, respectiv Bucătaru Adriana,
cu ultimul domiciliu în Iaşi este
chemat în această instanţă, camera
SV- etaj IV, în ziua de 10.05.2016,
Completul civ R4, ora 9:00, în calitate
de Intimat, în proces cu Libra Internet
Bank SA în calitate de Recurent,
contestaţie la procesul verbal de distribuire a preţului (Art.570 Cpc) cerere
de îndreptare/lămurire. În caz de
neprezentare a părţilor, judecata se va
face în lipsă, dacă se solicită în scris
acest lucru de către una din părţi. Prin
înmânarea citaţiei, sub semnătură de
primire, personal sau prin reprezentant legal sau convenţional, pentru un
termen de judecată, cel citat este
prezumat că are în cunoştinţă şi termenele de judecată ulterioare aceluia
pentru care citaţia i-a fost înmânată.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale de insolventa
in dosarul nr. 7819/105/2015, Tribunal
Prahova, conform Sentintei nr. 416 din
07.04.2016 privind pe SC Savita Cons
Instal SRL, cu termenele: depunere
declaratii creantă 30.04.2016, întocmire tabel preliminar creante
20.05.2016, întocmire tabel definitiv

25.05.2016, prima Adunare a Creditorilor avand loc in data 21.06.2016,
orele 12.00 la sediul administratorului
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu,
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Activ Insolv SPRL Rm. Valcea, str.
Ferdinand nr. 34, lichidator judiciar,
notifică deschiderea procedurii simplificate a insolventei împotriva debitoarei SC Remanium SRL, CIF
14230930, număr ORC J38/371/2001
cu sediul în Rm. Valcea, Str. Crinilor
nr. 9, Bl R16, sc. A, ap. 21, jud. Valcea,
prin sentinta 471/23.03.2016 pronunţată de Tribunalul Valcea Sectia A II –
A Civila, în dosarul nr. 200/90/2016.
Termene: 09.05.2016 termenul pentru
înregistrarea creanţelor; 20.05.2016
termenul de intocmire si comunicare a
tabelului preliminar de creanţe;
15.06.2016 termenul pentru intocmirea tabelului definitiv de creanţe.
Prima adunare a creditorilor va avea
loc in data de 26.05.2016 ora 13,00 la
sediul lichidatorului judiciar si
convoacă creditorii. Informatii suplimentare la tel. 0350414880,
0743050727, 0742307351.
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL
reprezentata prin asociat coordonator
Liscan Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al AVD Furniture Production
SRL desemnat prin hotararea civila
din data de 12.04.2016, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 35610/3/2014, notificã deschiderea falimentului prin
procedura simplificata prevazuta de
Legea nr. 85/2014 împotriva AVD
Furniture Production SRL, cu sediul in
Bucureşti Sectorul 3, Str. Matei
Basarab, Nr. 66, Etaj 1, Ap. biroul nr 7,
CUI 26057574, nr. de ordine in registrul comertului J40/9866/2009. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza
un drept de creanta nascut dupa data
deschiderii procedurii insolventei
impotriva AVD Furniture Production
SRL vor formula declaratie de creanta
care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a Civila,
cu referire la dosarul nr. 35610 /3/2014,
in urmatoarele conditii: a) termenul
limita pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor in tabelul suplimentar al creantelor 12.05.2016; b)
termenul limita pentru verificarea
creantelor, intocmirea, afisarea si
comunicarea tabelului suplimentar al
creantelor 31.05.2016; c) termenul
pentru depunerea contestatiilor la
tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la
publicarea in BPI a tabelului suplimentar (07.06.2016); d) termen pentru
intocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat 28.06.2016.
l Tribunalul Bacau. Sectia I Civila.
Dosar 18263/180/2013 Decizia Civila
nr.662/10.11.2015. In numele legii
decide: Admite apelul declarat de
apelantii –reclamanti Bojescu
Constantin (CNP 1610517040019)Iasi, cu domiciliul procesual ales la
SCA”Iacob &Asociatii” –strada
Ciurchi, nr.82, bl.D6, ap.1, parter- prin
avocat Irina Iacob, judet Iasi, SC
Decebal Bacau SA Iasi, cu domiciliul
procesual ales la SCA “Iacob& Asociatii” –strada Ciurchi, nr.82, bl.D6,
ap.1, parter- prin avocat Irina Iacob,
judet Iasi, impotriva sentintei civile
nr.7113 din 12.12.2014 a Judecatoriei
Bacau pronuntata in dosarul
18263/180/2013, in contradictoriu cu
intimatii-parati SC UK Maxx London
SRL Buzau, cu sediul in Buzau, Sos.
Spatarului, nr.14, judet Buzau, Tepe
Yusuf, cu domiciliul in Buzau, str.
Colonel I.Buzoianu, nr.23, ap.6, judet
Buzau, SSC Invest SRL Bacau, cu
sediul in Bacau, str.Calugareni, nr.7,
bl.7, sc.B, ap.8, judet Bacau, SeciuIvascu Ioana- Catalina (fosta Chifu),
cu domiciliul ales Cab. Av.Cojocaru
Cristian si Av.Cojocaru Maria- Cristina Bacau, str.B-dul Unirii, bl.30, et.3,
ap.2, judet Bacau, SSC Invest SRL
Bacau prin lichidator judiciar Insolvexpert SPRL, cu sediul in Galati, str.
Universitatii, nr.7, ap.5, judet Galati,
SSC Invest SRL Bacau prin lichidator
judiciar Insolvexpert SPRL, cu sediul
in Bacau, str.Marasesti, nr.120, bl.120,
sc.A, ap.8, judet Bacau. Schimba in
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parte sentinta apelata, in sensul ca:
Admite in parte actiunea. Obliga paratele Chifu Catalina si SC Invest SRL
prin lichidator judiciar sa retraga din
spatiul virtual articolul referitor la
reclamanti publicat in editia on line a
“Ziarului de Bacau” din 03.07.2013.
Obliga toti paratii sa publice pe cheltuiala lor in 3 ziare de larga circulatie
prezenta decizie. Mentine dispozitiile
sentintei apelate in ceea ce priveste
cererea de obligare in solidar a paratilor la plata sumei de 1 leu, cu titlul de
prejudiciu patrimonial. Obliga paratii
Chifu Catalina si SC Invest SRL
precum si pe Tepe Yusuf si SC UK
Maxx London SRL. Ambele categorii
de parati in solidar, sa achite cate 695
lei apelantei cu titlul de cheltuieli de
judecata efectuate in prima instanta si
in apel. Definitiva. Pronuntata in
sedinta publica, azi, 10 noiembrie 2015.

ANUNȚ PARTICIPARE
l Anunţ de Participare(1): Programul
National– Fondul pentru Azil,
Migrație și Integrare, Ref:
FAMI/16.05. Inspectoratul General
pentru Imigrări desfășoară o procedură de evaluare și selecţie a proiectelor de grant, vizând implementarea
acţiunilor „Transferul în România a 20
persoane relocate” și „Transferul în
România a 80 persoane relocate”, din
cadrul Programului Național– Fondul
pentru Azil, Migrație și Integrare. Data
limită pentru depunerea propunerilor
este: 06.05.2016 ora 12:00. Perioada de
selectie si evaluare a proiectelor este
06.05.2016/ 12:30– 23.05.2016. Instrucţiunile pentru solicitanţi în forma
completă se găsesc pentru consultare
la Inspectoratul General pentru
Imigrări, str. Lt. col. Constantin Marinescu nr. 15A, Sector 5, Bucureşti şi pe
pagina de Internet www.igi.mai.gov.
ro.Pentru informaţii detaliate și clarificări puteți să ne contactaţi la tel.
+40.21.410.75.13 sau e-mail: sip.igi@
mai.gov.ro. Procedura de evaluare și
selecție a proiectelor de grant se desfășoară pe baza prevederilor Ordinului
MAI nr. 75 din 9 iulie 2015 privind
evaluarea şi selecţia proiectelor de
grant în cadrul Programului naţional
al României de sprijin din Fondul
pentru azil, migraţie şi integrare
pentru perioada 2014-2020. (1)Anunţ
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 19.04.2016, Partea a
VI-a.

ADUNĂRI GENERALE
l Asociaţia Chinologică Oltenia organizează, în data de 23 aprilie 2016,
Adunarea Generală Ordinară,
conform articolului nr.8 al statutului
asociaţiei. Adunarea Generală va avea
loc la ora 10.00, în Craiova, strada
N.Titulescu, nr.22A (Club Sportiv
Şcolar Craiova).
l Convocator: S.C. UTIL GRANT
S.R.L., în reorganizare, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti,
str.Ing. Pascal Cristian nr.4B, sector 6,
înregistrată la Registrul comerţului sub
nr. J40/18817/1993, având C.U.I.
RO4381684, prin administratorul
special dl. Gusta Gabriel Vasile,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor societăţii în data de
06.05.2016, ora 14, la sediul societăţii
Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor va avea următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanţului contabil şi a
contului de profit şi pierdere pentru
exerciţiul financiar 2015; 2. Aprobarea
Raportului administratorului special
pentru exerciţiul financiar 2015; 3.
Aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru exerciţiul financiar
2016; 4. Împuternicirea administratorului special, dl. Gusta Gabriel Vasile,
pentru semnarea Hotărârii Adunării
Generale Ordinare a Asociaţilor. 5.
Diverse. În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile de cvorum prevăzute de
Actul constitutiv al societăţii la prima
convocare, Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor S.C. UTIL GRANT
S.R.L. se va întruni, la a doua convocare în data de 07.05.2016, ora 14, în
aceeaşi locaţie. Administrator Special,
Gusta Gabriel Vasile.
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l Convocare: Preşedintele Consiliului
de Administraţie al societăţii comerciale TUBAL– METALICA S.A.,
persoană juridică română, cod unic de
înregistrare 15086795, înmatriculată în
R e g i s t r u l C o m e r ţ u l u i s u b n r.
J40/13055/2002, cu sediul în BucureştiSector 5, Str. Înclinată nr.129, covoacă
adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii la data de 21 Mai 2016,
ora 09.30, la sediul societăţii din Bucureşti- Sector 5, Str. Înclinată nr.129,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor, ţinut de Depozitarul Central S.A., la data de 18 Mai
2016. Ordinea de zi a adunării ordinare va fi următoarea: 1. Prezentarea
rapoartelor de activitate aferente
anului 2015, respectiv raportul Consiliului de Administraţie al Societăţii şi
raportul auditorului financiar al Societăţii. 2. Discutarea, aprobarea sau
modificarea situaţiilor financiare
aferente anului 2015; fixarea dividendului. 3. Adoptarea unei hotărâri cu
privire la gestiunea Consilului de
Administraţie aferentă anului 2015 si
aprobarea descărcării de gestiune. 4.
Stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate
pentru anul 2016. 5. Fixarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul în curs.
Începând cu data de 20 Aprilie 2016,
documentele şi materialele informative, referitoare la problemele incluse
pe ordinea de zi, se pot consulta şi
procura gratuit de la sediul Societăţii
din Bucureşti- Sector 5, Str. Înclinată
nr.129. Acţionarii persoane juridice
sunt rugaţi să depună procuri speciale
pentru reprezentanţii lor la această
adunare, până cel târziu la data de 18
Mai 2016, la registratura societăţii.
Formularele de procuri speciale pot fi
procurate de la sediul Societăţii. Acţionarii persoane fizice care doresc să fie
reprezentaţi prin mandatari în
adunare, sunt rugaţi să completeze
procuri speciale de reprezentare ce vor
fi puse la dispoziţia acestora începând
cu data de 20 Aprilie 2016 la sediul
Societăţii. În cazul în care adunarea nu
se va putea ţine la prima convocare, a
doua convocare este pentru data de 23
Mai 2016, la ora 09.30, în acelaşi loc,
respectiv sediul societăţii din Bucureşti
-Sector 5, Str. Înclinată nr.129.
Prezenta convocare se face în conformitate cu dispoziţiile legale prevăzute
de art.117 şi următoarele din Legea
31/1990 (Republicată). Preşedintele
Consiliului de Administratie, Ing.
Ghita Gheorghe.
l Consiliul de Administratie al Monte
Carlo– A.P. S.A., În temeiul art.117(1)
din Legea nr.31/1990 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
şi a art. 13 din Actul constitutiv al
societăţii Convoacă pentru data de
25.05.2016, ora 16, la sediul social al
societăţii din Bucureşti, sector 1,
Parcul Cişmigiu, Restaurant Monte
Carlo, Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor, cu următoarea ordine de
zi: 1. Aprobarea bilanţului contabil şi a
situaţiilor financiare pe anul 2015, pe
baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi Comisia de
Cenzori, precum şi aprobarea propunerii de folosire a profitului înregistrat
la 31.12.2015 pentru diminuarea pierderilor din exerciţiile anterioare; 2.
Aprecierea asupra gestiunii Consiliului

de Administraţie şi aprobarea descărcării de gestiunea anului 2015; 3.
Aprobarea indemnizaţiilor lunare
brute pentru administratori şi cenzori
pe anul 2016; 4. Aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2016; 5.
Numirea pentru un nou mandat a
Consiliului de Administraţie al societăţii; lista cuprinzând informaţii cu
privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale
persoanelor propuse pentru funcţia de
administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi
completată de aceştia. 6. Diverse.
Dacă nu vor fi îndeplinite condiţiile de
validitate la prima convocare, a doua
convocare va fi stabilită pentru data de
30.05.2016, ora 16, cu aceeaşi ordine de
zi şi în aceeaşi locaţie. Preşedinte
Consiliu Administraţie Pircan Florea.
l Convocare: Preşedintele Consiliului
de Administraţie al societăţii comerciale S.C. TUBAL– COM S.A.,
persoană juridică română, cod unic de
înregistrare 15086787, înmatriculată în
R e g i s t r u l C o m e r ţ u l u i s u b n r.
J40/13056/2002, cu sediul în BucureştiSector 5, Str. Înclinată nr.129, covoacă
adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii la data de 21 Mai 2016,
ora 10.30, la sediul societăţii din Bucureşti- Sector 5, Str. Înclinată nr.129,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor, ţinut de Depozitarul Central S.A., la data de 18 Mai
2016. Ordinea de zi a adunării ordinare va fi următoarea: 1. Prezentarea
rapoartelor de activitate aferente
anului 2015, respectiv raportul Consiliului de Administraţie al Societăţii şi
raportul auditorului financiar al Societăţii. 2. Discutarea, aprobarea sau
modificarea situaţiilor financiare
aferente anului 2015, fixarea dividentului. 3. Fixarea remuneraţiei
membrilor Consiliului de Administartie pentru exerciţiul în curs. 4.
Adoptarea unei hotărâri cu privire la
gestiunea Consiliului de Administraţie
aferentă anului 2015 şi aprobă descărcarea de gestiune. 5. Stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a
programului de activitate pentru anul
2016. Începând cu data de 20 Aprilie
2016, documentele şi materialele informative, referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi, se pot consulta
şi procura gratuit de la sediul Societăţii
din Bucureşti- Sector 5, Str. Înclinată
nr.129. Acţionarii persoane juridice
sunt rugaţi să depună procuri speciale
pentru reprezentanţii lor la această
adunare, până cel târziu pe 18 Mai
2016, la registratura societăţii. Formularele de procuri speciale pot fi procurate de la sediul Societăţii. Acţionarii
persoane fizice care doresc să fie
reprezentaţi prin mandatari în
adunare, sunt rugaţi să completeze
procuri speciale de reprezentare ce vor
fi puse la dispoziţia acestora începând
cu data de 20 Aprilie 2016 la sediul
Societăţii. În cazul în care adunarea nu
se va putea ţine la prima convocare, a
doua convocare este pentru data de 23
Mai 2016, la ora 10.30, în acelaşi loc,
respectiv sediul societăţii din Bucureşti- Sector 5, Str. Înclinată nr.129.
Prezenta convocare se face în conformitate cu dispoziţiile legale prevăzute
de art. 117 şi următoarele din Legea
31/1990 (Republicată). Preşedintele
Consiliului de Administraţie, Ing.

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Invitație
de participare. 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
28.04.2016, ora 16.30, oferte în vederea desemnării unui
practician în insolvență în dosarele de insolvență privind pe
debitoarele: - S.C. Bradcom S.R.L (dosar nr. 318/98/2016), cu
sediul în Scânteia, județul Ialomita; - S.C. Sadriro S.R.L. (dosar
nr. 897/98/2016), cu sediul în Slobozia, județul Ialomita, 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.
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Ghita Gheorghe.
l Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CONCEPT
S.A.: Administratorul unic al societății
CONCEPT S.A., cu sediul în București, B-dul Pache Protopopescu nr.
109, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1090/1991,
având C.U.I. 1111, în conformitate cu
art. 117 din Legea nr. 31/1990,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CONCEPT S.A.
pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la sfarșitul zilei de
21.04.2016, la data de 23.05.2016 ora
13:00 prima convocare și 24.05.2016
ora 13:00 a doua convocare, la adresa
din București, str. Constantin Rădulescu Motru nr.14, bl. 27A, sc. B, et. 1,
ap. 53, sector 4, cu următoarea ordine
de zi: 1. Raportul de gestiune al Administratorului unic pe anul 2015. 2.
Raportul auditorului financiar pe anul
2015. 3. Aprobarea bilanțului contabil
și a contului de profit și pierderi pe
anul 2015 și repartizarea profitului net.
4. Aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2016. 6. Diverse.
Reprezentarea acționarilor în cadrul
Adunării Generale Ordinare se va
putea face și prin alte persoane decat
acționarii, cu excepția administratorului, pe bază de procură specială
autentică, conform legii. Materialul ce
urmează a fi prezentat, se poate
procura începând cu data de
21.04.2016. Informații suplimentare la
telefon 021/331.11.10. La adresa de
convocare se pot transmite și propunerile privind introducerea unor noi
puncte pe ordinea de zi a adunării
generale, conform cadrului regelementat de Legea nr. 31/1990 republicată.
l Convocatorul Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor FITOTERAPIA S.A.: Având în vedere: •prevederile art. 111, 117, 117 indice 1, 117
indice 2, 118 şi 119 din Legea
nr.31/1990 republicată şi a Actului
constitutiv al Societăţii FITOTERAPIA S.A., înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului Bucureşti sub
nr J40/3935/1991, C.U.I. RO 459497 („
Societatea „), •Hotărârea Consiliului
de Administraţie al Societăţii nr.7 din
data de 05.04.2016, Preşedintele consiliului de Administraţie al Societăţii
FITOTERAPIA S.A. Convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii („Adunarea”) pentru
data de 26 mai 2016, ora 12, la sediul
Societăţii din Bucureşti, Bd. Timişoara, nr.50, sector 6, pentru toţi acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 11
mai 2016 considerată „data de referinţă” în Registrul Acţionarilor ţinut
de către Societate. În cazul în care la
prima convocare nu se vor îndeplini
condiţiile de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor FITOTERAPIA S.A. se va desfăşura pe data de
27.05.2016, la aceeaşi oră şi acelaşi loc.
Ordinea de Zi: 1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare
anuale pentru exerciţiul financiar
2015, respectiv bilanţul contabil şi
contul de profit şi pierderi, raportul
cenzorilor şi raportul Consiliului de
administraţie. 2. Aprobarea descărcării
de gestiune a Consiliului de Administraţie şi a conducerii executive. 3.
Analiza şi aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli şi programului de
activitate ale FITOTERAPIA S.A.
pentru anul 2016. 4. Informare asupra
finalizării procedurilor prevăzute de
Legea 151/2014 şi Regulamentul
nr.17/2014 emis de Autoritatea de
Supraveghere Financiară. 5. Desemnarea Dnei Stoica Vasilica pentru a
îndeplini toate formalităţile necesare la
Administraţia Financiară competentă,
pentru trimiterea on-line/electronică a
declaraţiilor fiscale şi financiare ale
Societăţii şi pentru a le semna în calitate de titular al certificatului digital şi
a accesa dosarul on-line al Societăţii. 6.
Desemnarea Dlui Băjănaru Costică,
domiciliat în Bucureşti, Bd. Nicolae
Grigorescu nr.45, Bl.C1, Sc.7, Ap.85,
posesor al C.I. seria RD nr. 501627
eliberat de SPCEP S3, biroul nr. 4,
CNP 1401208400030, în calitate de
cenzor al Societăţii pentru restul de

mandat rămas până la data de
14.05.2017, ca urmare a renunţării la
mandatul de cenzor al Dlui Puricel
George Emil. 7. Împuternicirea Dlui
Dinu Andrei Florian pentru a reprezenta societatea Fitoterapia S.A. în
cadrul Adunării Generale a Asociaţilor
Fitomel Company S.R.L. din data de
26.05.2016, ora 16.00, respectiv din
data de 27.05.2016, ora 16.00, în care
Fitoterapia S.A. deţine 74,2381968%
din părţile sociale şi de a vota ordinea
de zi anunţată prin Convocator. 8.
Împuternicirea Dnei Niculescu Ioana,
cetăţean român, identificată cu CI
seria RR nr. 607756 eliberat de SPCEP
sector 6 la data de 26.05.2009 CNP
2580204400470, cu domiciliul în Bucureşti, str. Prelungirea Ghencea, nr.22,
bloc M2, ap.56, sector 6, să îndeplinească toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege pentru aducerea
la îndeplinire a hotărârii Adunării, să
depună şi sa ridice acte, să semneze în
numele şi pe seama Societăţii toate
documentele necesare, precum şi să
reprezinte Societatea în faţa oricăror
autorităţi publice/ persoane juridice de
drept privat, în special în relaţia cu
Registrul Comerţului. Începând cu
data publicării convocatorului
Adunării, toate materialele informative aferente Adunării vor fi puse la
dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii din Bucureşti, bd. Timişoara nr.50,
sector 6, zilnic, de luni până vineri,
între orele 10.00-14.00. Acţionarii vor
putea solicita copii ale acestor documente. Solicitarea va putea fi adresată,
în scris, prin curier, la adresa Societăţii
situate în localitatea Bucureşti, bd.
Timişoara nr.50, sector 6, ori prin fax
la numărul 021/444.01.55. Indiferent
de modul de transmitere, solicitările
vor fi semnate de acţionari sau de
reprezentanţii acestora şi vor fi însoţite
de documente purtând menţiunea
„conform cu originalul“ şi semnătura
acţionarului/ reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acţionarilor şi– acolo unde este cazul– calitatea
de reprezentant a semnatarilor. De
asemenea, solicitările vor indica adresa
poştală, adresa de e-mail, sau numărul
de fax unde respectivul acţionar
doreste să primească copii ale documentelor menţionate anterior.
Conform prevederilor legale în
vigoare, numai persoanele care sunt
înregistrate ca acţionari la sfârşitul
zilei de 11 mai 2016 au dreptul de a
participa şi de a vota în cadrul
Adunării. Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă
pot participa la Adunare personal sau
prin împuternicit. Accesul acţionarilor
îndreptăţiţi să participle la Adunare
este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de
identitate, sau în cazul persoanelor
juridice şi a acţionarilor persoane fizice
fără capacitate de exerciţiu, cu dovada
calităţii de reprezentant legal. Acţionarii pot participa la Adunare şi prin
împuternicit, pe bază de procură,
porivit reglementărilor aplicabile. Unul
sau mai mulţi acţionari reprezentând,
individual sau împreună, cel puţin 5 %
din capitalul social are/au dreptul: a)
de a introduce puncte pe ordinea de zi
a Adunării, cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare sau
de un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de Adunare; b) de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a Adunării. Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte
pe ordinea de zi /dreptului de a
prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a Adunării,
acţionarii îndreptăţiţi vor putea transmite solicitarea în scris prin servicii de
curierat, la adresa Societăţii situate în
Bucureşti, bd. Timişoara nr.50, sector 6
sau la cel mult 15 zile de la data publicării anunţului de convocare în Monitorul Oficial al României şi în presă.
Indiferent de modul de transmitere,
solicitările vor fi semnate de acţionari
sau de reprezentanţii acestora şi vor fi
însoţite de documente purtând menţiunea conform cu originalul şi semnătura acţionarului/ reprezentantului
acestuia, care să ateste identitatea

acţionarilor şi– acolo unde este cazul–
calitatea de reprezentant legal sau,
după caz, de împuternicit a semnatarilor. Informaţii suplimentare cu
privire la convocarea şi desfăşurarea
Adunării se pot obţine la sediul Societăţii la numărul de telefon
021.777.65.62.
l Convocatorul Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor FABIOL S.A.:
Având în vedere prevederile art.111,
117, 117 indice 1, 117 indice 2, 118 şi
119 din Legea nr.31/1990 republicată
şi a Actului constitutiv al Societăţii
FABIOL S.A., înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului Bucureşti sub
nr J40/840/1994, C.U.I. RO 5221967
(„Societatea”), Administratorul Unic
al Societăţii Convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
Societăţii („Adunarea”) pentru data de
26 mai 2016, ora 10, la sediul Societăţii
din Bucureşti, Bd. Timişoara, nr.50,
sector 6, pentru toţi acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 11 mai 2016
considerată „data de referinţă” în
Registrul Acţionarilor ţinut de către
Societate. În cazul în care la prima
convocare nu se vor îndeplini condiţiile
de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. FABIOL S.A.
se va desfăşura pe data de 27.05.2016,
la aceeaşi oră şi acelaşi loc. Ordinea de
Zi: 1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale
pentru exerciţiul financiar 2015,
respectiv bilanţul contabil şi contul de
profit şi pierderi, raportul cenzorilor şi
raportul Administratorului unic. 2.
Aprobarea descărcării de gestiune a
Administratorului unic şi a conducerii
executive. 3. Analiza şi aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli şi
programului de activitate ale FABIOL
S.A. pentru anul 2016. 4. Desemnarea
Dnei Stoica Vasilica, director
economic, care are drept de semnătură, pentru operaţiunile ce se vor
efectua în relaţiile comerciale prin
Banca Comercială Română şi Trezoreria Statului Sector 6 şi revocarea
dreptului de semnătură al d-nei Ionita
Georgeta. 5. Desemnarea Dnei Stoica
Vasilica, director economic, pentru a
îndeplini toate formalităţile necesare la
Administraţia Financiară competentă,
pentru trimiterea on-line/ electronică a
declaraţiilor fiscale şi financiare ale
Societăţii şi pentru a le semna în calitate de titular al certificatului digital şi
a accesa dosarul on-line al Societăţii. 6.
Desemnarea Dlui Băjănaru Costică,
domiciliat în Bucureşti, Bd. Nicolae
Grigorescu nr.45, Bl.C1, Sc.7, Ap.85,
posesor al C.I. seria RD nr. 501627,
eliberat de SPCEP S3, biroul nr.4, CNP
1401208400030 în calitate de cenzor al
Societăţii pentru restul de mandat
rămas până la data de 01.04.2018, ca
urmare a renunţării la mandatul de
cenzor al Dnei Stoica Vasilica. 7.
Împuternicirea Dlui Dinu Andrei
Florian pentru a reprezenta societatea
Fabiol S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Fitoterapia S.A. din data de 26.05.2016, ora
12.00, respectiv din data de 27.05.2016,
ora 12.00, în care Fabiol S.A. deţine
53,41% din capitalul social şi de a vota
ordinea de zi anunţată prin Convocator. 8. Împuternicirea Dlui Dinu
Andrei Florian pentru a reprezenta
societatea Fabiol S.A. în cadrul
Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor Fitoterapia S.A. din data
de 26.05.2016, ora 14.00, respectiv din
data de 27.05.2016, ora 14.00, în care
Fabiol S.A. deţine 53,41% din capitalul
social şi de a vota ordinea de zi anunţată prin Convocator. 9. Împuternicirea Dnei Niculescu Ioana, cetăţean
român, identificată cu CI seria RR nr.
607756 eliberat de SPCEP sector 6 la
data de 26.05.2009 CNP
2580204400470, cu domiciliul în Bucureşti, str Prelungirea Ghencea, nr.22,
bloc M2, ap.56, sector 6, să îndeplinească toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege pentru aducerea
la îndeplinire a hotărârii Adunării, să
depună şi a ridice acte, să semneze în
numele şi pe seama Societăţii toate
documentele necesare, precum şi să
reprezinte Societatea în faţa oricăror
autorităţi publice/ persoane juridice de
drept privat, în special în relaţia cu

Registrul Comerţului. Începând cu
data publicării convocatorului
Adunării, toate materialele informative aferente Adunării vor fi puse la
dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii din Bucureşti, bd. Timişoara nr.50,
sector 6, zilnic, de luni până vineri,
între orele 10.00-14.00. Acţionarii vor
putea solicita copii ale acestor documente. Solicitarea va putea fi adresată,
în scris, prin curier, la adresa Societăţii
situate în localitatea Bucureşti, bd
Timişoara nr.50, sector 6, ori prin fax
la numărul 021/444.01.55. Indiferent
de modul de transmitere, solicitările
vor fi semnate de acţionari sau de
reprezentanţii acestora şi vor fi însoţite
de documente purtând menţiunea
„conform cu originalul“ şi semnătura
acţionarului/ reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acţionarilor şi– acolo unde este cazul–
caliatatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor
indica adresa poştală, adresa de
e-mail, sau numărul de fax unde
respectivul acţionar doreşte să
primească copii ale documentelor
menţionate anterior. Conform prevederilor legale în vigoare, numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari
la sfârşitul zilei de 11 mai 2016 au
dreptul de a participa şi de a vota în
cadrul Adunării. Acţionarii înscrişi în
registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la Adunare
personal sau prin împuternicit.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să
participle la Adunare este permis prin
simpla probă a identităţii acestora,
făcută în cazul acţionarilor persoane
fizice cu actul de identitate, sau în
cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane fizice fără capacitate de
exerciţiu, cu dovada calităţii de reprezentant legal. Acţionarii pot participa
la Adunare şi prin împuternicit, pe
bază de procură, porivit reglementărilor aplicabile. Unul sau mai mulţi
acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul
social are/au dreptul: a) de a introduce
puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit
de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de
Adunare; b) de a prezenta proiecte de
hotărâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de
zi a Adunării. Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea
de zi /dreptului de a prezenta proiecte
de hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a Adunării, acţionarii îndreptăţiţi
vor putea transmite solicitarea în scris
prin servicii de curierat, la adresa
Societăţii situate în Bucureşti, bd.
Timişoara nr.50, sector 6 sau la cel
mult 15 zile de la data publicării anunţului de convocare în Monitorul Oficial
al României şi în presă. Indiferent de
modul de transmitere, solicitările vor fi
semnate de acţionari sau de reprezentanţii acestora şi vor fi însoţite de
documente purtând menţiunea
conform cu originalul şi semnătura
acţionarului/ reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acţionarilor şi –acolo unde este cazul– calitatea
de reprezentant legal sau, după caz, de
împuternicit a semnatarilor.

Informaţii suplimentare cu privire
la convocarea şi desfăşurarea
Adunării se pot obţine la sediul
Societăţii la numărul de telefon
021.777.65.62.

l Consiliul de Administraţie al Societăţii Păltiniş S.A., având CUI:
RO780151 şi fiind înregistrată la ORC
cu nr. J32/18/1991, convoacă la adresa
din str.Aleea Privighetorilor, nr.86P,
Bloc B, etaj P, ap.B 0.2, Sector 1, Bucureşti, România, în data de 23.05.2016,
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la ora 20.00. Ordinea de zi
propusă Adunării Generale Ordinare
este următoarea: 1.Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2015 şi
descărcarea de gestiune pentru anul
precedent; 2.Prezentarea şi aprobarea
situaţiilor financiare pentru exerciţiul
financiar încheiat la 31 decembrie
2015; 3.Prezentarea raportului auditorului financiar aferent anului 2015;
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4.Numirea auditorului financiar
pentru anul 2016-2017 şi fixarea
duratei mandatului auditorului financiar; 5.Prezentarea, discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2016; 6.Împuternicirea unei
persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate. Data de referinţă
a A.G.O.A. pentru convocarea acţionarilor este 10.05.2016. Acţionarii Societăţii pot participa personal sau pot fi
reprezentaţi în cadrul şedinţei
Adunării Generale Ordinare fie de
reprezentanţii lor legali, fie de alţi
reprezentanţi cărora li s-a acordat o
procură specială. Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul social:
Vila 1, Păltiniş Sibiu, judeţul Sibiu,
începând cu data de 10.05.2016, în
fiecare zi lucrătoare între orele 10.00 şi
17.00. Procurile speciale vor trebui
depuse în original la sediul social al
Societăţii: Vila 1, Păltiniş Sibiu, judeţul
Sibiu, până cel mai târziu cu 48 de ore
înainte de adunare sub sancţiunea
pierderii dreptului de vot pentru acea
adunare. În cazul procurilor speciale
transmise prin poştă, vor fi luate în
considerare doar acelea care au fost
recepţionate în original până la
termenul de mai sus. Începând cu data
convocării, textul integral al documentelor care urmează să fie prezentate
Adunării Generale Ordinare, precum
şi alte documente informative şi materiale vizând problemele înscrise pe
ordinea de zi pot fi consultate de acţionari la sediul Societăţii, în fiecare zi
lucrătoare între orele 10.00 şi 17.00. În
caz de neîntrunire a cvorumului la
prima convocare, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor se convoacă
pentru la data de 25.05.2016 în acelaşi
loc şi la ora 20.00. Societatea Păltiniş
S.A. Preşedintele Consiliului de Administraţie ROCG SRL prin Ivan
Bogdan Cosmin.
l SC Grosmetchim SA, sediul: Piteşti,
str.N.Bălcescu, nr.48, jud.Argeş,
CUI:128779, J03/123/1991. Convo-

cator. Preşedintele Consiliului de
Administraţie al SC Grosmetchim SA,
în conformitate cu prevederile Legii
nr.31/1990 republicată şi ale Actului
constitutiv al Societăţii, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară şi
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, care vor avea loc la sediul
societăţii din Piteşti, str.N.Bălcescu,
nr.48, jud.Argeş, în data de 26.05.2016,
ora 10,00, respectiv ora 11,00 cu următoarea ordine de zi: Pentru Adunarea
Generală Extraordinară: 1.Anularea
alineatului 16 din articolul nr.11, din
Actul Constitutiv al societăţii. 2.Modificarea articolului nr.12, alineat 5 din
Actul Constitutiv al societăţii care va
avea următorul enunţ: “Adunarea
Generală a Acţionarilor alege, de
asemenea, 1 cenzor supleant care va
înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii
titulari”. Pentru Adunarea Generală
Ordinară: 1.Aprobarea Raportului
Consiliului de Administraţie pentru
anul 2015, raport întocmit pe baza
bilantului la 31.12.2015. 2.Aprobarea
Raportului Comisiei de Cenzori pentru
anul 2015. 3.Aprobarea bilanţului, a
contului de profit şi pierderi şi a
anexelor pentru anul 2015 şi repartizarea profitului dacă este cazul. 4.
Aprobarea valorilor rezultate în urma
reevaluării construcţiilor din patrimoniul societăţii, conform prevederilor
Codului fiscal/2015. 5.Aprobarea
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe
anul 2016. 6.Aprobarea planului de
investiţii 2016 pentru modernizarea
depozitelor din Piteşti şi Slatina
conform prevederilor legislaţiei în
vigoare pentru apărarea împotriva
incendiilor. 7. Alegerea noilor membri
ai Consiliului de Administraţie pentru
o perioadă de 4 ani, având în vedere că
mandatul administratorilor Slavoia
Florin-Nicolae, Vasile Valerica şi Păun
Valerica a expirat la data de
02.04.2016. 8. Alegerea noilor membri
ai Comisiei de Cenzori şi a unui cenzor
supleant pentru un mandat de 3 ani,
având în vedere ca mandatul cenzo-

rilor anteriori este expirat la data
prezentei AGOA. Data de referinţă
pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie
înştiinţaţi şi să voteze în cadrul
adunării generale este data de
12.05.2016. În cazul în care cvorumul
de şedinţă nu va fi întrunit în data de
26.05.2016 se convoacă Adunarea
Generală Ordinară şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pe
data de 27.05.2016, la aceeaşi adresă,
la aceleasi ore şi cu aceeasi ordine de
zi. Candidaturile pentru funcţia de
administrator şi candidaturile pentru
funcţia de cenzor se vor putea depune
la sediul societăţii pana la data de
25.05.2016, ora 16,00. Listele cuprinzând informaţii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu şi calificarea
profesională ale persoanelor propuse
pentru funcţia de administrator
respectiv pentru funcţia de cenzor se
află la dispoziţia acţionarilor, putând fi
consultată de aceştia. Începând cu
data convocării documentele şi materialele informative referitoare la ordinea
de zi se pot consulta şi/sau procura
contra cost de la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine
la sediul societăţii sau la numărul de
telefon 0248.285.800. Acţionarii
persoane fizice pot participa la adunările generale ale acţionarilor direct sau
prin reprezentanţi, conform prevederilor legale, pe baza unor procuri
speciale. Acţionarii pot obţine modele
de procură specială de la sediul societăţii începând cu data convocării.
Procurile speciale vor fi depuse/transmise la sediul societăţii până la data de
24.05.2016, ora 16,00; procurile depuse
după această dată nu vor fi luate în
considerare. Acţionarii persoane juridice pot participa la adunările generale
ale acţionarilor prin reprezentantul lor
legal sau prin persoana căreia i s-a
delegat competenţa de reprezentare, pe
baza unei împuterniciri care va conţine
toate elementele de identificare ale
persoanei juridice şi ale persoanei
împuternicite. Preşedinte al Consiliului

de Administraţie, Ec. Slavoia
Florin-Nicolae.
l Convocatorul Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor FITOTERAPIA S.A. cu sediul în Bd. Timişoara nr.50 sector 6, Bucureşti- 061333,
România, J40/3935/1991, C.U.I.
459497, Având în vedere: •prevederile
art. 113, 117, 117 indice 1, 118, 119 si
207 din Legea nr.31/1990 republicată şi
a Actului constitutiv al Societăţii
FITOTERAPIA SA, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr J40/3935/1991, C.U.I. RO
459497 („ Societatea „); •Hotărârea
Consiliului de Administraţie al Societăţii nr.7 din 05.04.2016. Preşedintele
Consiliului de Administraţie al Societăţii Convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor Societăţii
(„Adunarea„) pentru data de 26 mai
2016, ora 14.00, la sediul Societăţii din
Bucureşti, Bd Timişoara, nr.50, sector
6, cu următoarea: Ordine de Zi: 1.
Aprobarea anulării unui număr de
90.620 acţiuni, în valoare totală de
9.062 Lei, dobândite de Fitoterapia
S.A. de la acţionarii care au decis să se
retragă din societate în anul 2015 ca
urmare a retragerii de la tranzacţionare a acţiunilor Societăţii de pe piaţa
RASDAQ, conform Deciziilor ASF nr.
2682/2683 din 15.10.2015 şi a Adreselor Depozitarului Central nr.
42942/08.09.2015 şi 44291/18.09.2015,
emise în baza Legii 151/2014 şi a Regulamentului ASF nr.17/2014. 2. Aprobarea reducerii capitalului social al
Societăţii ca urmare a anulării a 90.620
acţiuni deţinute de Societate, conform
pct. 1 de mai sus, de la 5.959.508
acţiuni la 5.868.888 actiuni, astfel ca
valoarea capitalului social al Societatii
se va reduce de la 595.950,8 Lei la
586.888,8 Lei şi modificarea Articolului 7– „Capitalul social” din Actul
constitutiv al Societăţii astfel: “Articolul 7. Capitalul Social. Capitalul
social al FITOTERAPIA S.A. este de
586.888,8 lei, împărţit în 5.868.888

acţiuni, cu o valoare nominală de 0,1
lei, şi este detinut de acţionari astfel: 1)
FABIOL S.A.– 3.182.736 acţiuni, în
valoare totală de 318.273,6 lei, reprezentând 54,23% din capitalul social,
din care 124.008,18 lei– aport în
natură, şi 194.265,42 lei –aport în
numerar; 2) Marinica Teodor–
1.642.062 acţiuni, în valoare totală de
164.206,2 lei (aport în numerar), reprezentând 27,98 % din capitalul social; 3)
Georgescu Victoria- 245.551 acţiuni, în
valoare totală de 24.555,1 lei (aport în
numerar), reprezentând 4,18% din
capitalul social. 4) P.P.M. – 798.539
acţiuni, în valoare totală de 79.853,9 lei
(aport în numerar), reprezentând 13.61
% din capitalul social. Capitalul social
al FITOTERAPIA S.A. are următoarea structură: 462.880,62 lei, reprezentând 78,87 % din capitalul social
– aport în numerar; 124.008,18 lei,
reprezentând 21,13% din capitalul
social– aport în natură.” 3. Aprobarea
modificării/ completării Actului
Constitutiv al Societăţii în concordanţă
cu modificările survenite ca urmare a
Legii 151/2014 şi a Regulamentului
ASF nr.17/2014, astfel: A.“Articolul 2.
forma Juridică a Societăţii. FITOTERAPIA S.A. este persoană juridică
română, având forma juridică de societate pe acţiuni de tip închis. Aceasta
îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prevederile
prezentului Act constitutiv”. B. „Articolul 8. Deţinerea Acţiunilor. FITOTERAPIA S.A. este o societate de tip
închis. Acţiunile sunt nominative,
dematerializate, indivizibile şi au o
valoare egală, acordând deţinătorilor
drepturi egale, în condiţiile legii. Din
oficiu sau la cererea acţionarilor interesaţi, societatea le va elibera certificat de
acţionar, care, în afara altor elemente
prevăzute de lege, va menţiona
numărul, categoria şi valoarea nominală a acţiunilor, numărul de ordine şi
poziţia la care este înscris în Registrul
Acţionarilor. Societatea va ţine, prin
grija Consiliului de Administraţie,
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evidenţa acţiunilor intr-un registru
numerotat, sigilat şi parafat de către
Preşedintele Consiliului de Administraţie, care se păstrează la sediul
Societăţii. Potrivit hotărârii Adunării
Generale a Acţionarilor, societatea
poate emite noi acţiuni în schimbul
unor contribuţii în natură şi/sau
numerar, ţinând cont de planurile de
dezvoltare ale Societăţii.” C. Introducerea a două noi articole după Articolul 8 referitor la drepturile şi
obligaţiile acţionarilor şi la dreptul de
preempţiune la cumpărarea acţiunilor
celorlalţi acţionari: „Articolul 8 indice
1. Drepturile şi Obligaţiile Acţionarilor.
Fiecare acţiune subscrisă şi varsata de
acţionari conferă acestora dreptul la
vot în Adunarea Generală a Acţionarilor, drept de a alege şi a fi ales în
organele de conducere, dreptul de a
decide asupra modului de împărţire a
profitului precum şi dreptul la dividende, conform Adunării Generale a
Acţionarilor şi conform prevederilor
Actului Constitutiv şi dispoziţiilor
legale. Deţinerea de acţiuni implică
adeziunea la Actul Constitutiv. Drepturile şi obligaţiile legate de actiuni
urmează acţiunile în cazul trecerii lor
în proprietatea altor persoane. Obligaţiile Societăţii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii
răspund numai până la concurenţa
capitalului social subscris. Patrimoniul
societăţii nu poate fi grevat de datorii
sau alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar
poate formula pretenţii asupra părţii
din beneficiul Societăţii ce i se va
repartiza sub formă de dividende de
către Adunarea Generală a Acţionarilor sau supra cotei părţi cuvenite
acestuia la lichidarea Societăţii, efectuate în condiţiile Actului Constitutiv.
Articolul 8 indice 2. Dreptul de Preempţiune. Orice cesiune a acţiunilor de
către un acţionar se poate face doar pe
baza notificării acesteia către Societate,
ceilalţi acţionari având posibilitatea de
a uza de dreptul lor de preemţiune.

publicitate
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Notificarea privind intenţia de cesiune
şi a condiţiilor de cesiune se va
formula în scris către Consiliul de
Administraţie (CA) şi va cuprinde
numărul de acţiuni ce urmează a fi
înstrăinate, precum şi preţul per
acţiune cerut de acţionarul cedent. În
maximum 5 zile lucrătoare de la
primirea notificării, Preşedintele CA
sau, în lipsa acestuia, persoana desemnată pentru suplinire, are obligaţia de
a afişa notificarea timp de 30 de zile la
sediul Societăţii. Orice intenţie de
cumpărare a acţiunilor oferite prin
notificare, formulată de către ceilalţi
acţionari ai Societăţii, se va comunica
în scris Consiliului de Administraţie în
interiorul celor 30 de zile. Dacă în
acest interval de timp niciunul din
acţionarii Societăţii, grup de acţionari
sau Societatea nu îşi manifestă
intenţia de a cumpăra integral şi în
condiţiile notificării ofertantului,
acesta este liber să le vândă unei terţe
persoane, din afara Societăţii, în
condiţii identice acelora menţionate în
notificare. Orice vânzare de acţiuni,
fără respectarea procedurii de mai sus
sau după îndeplinirea procedurii, dar
la un preţ inferior ofertei iniţiale, este
lovită de nulitate; transferul încheiat
cu nerespectarea prevederilor prezentului articol va fi sancţionat cu neînregistrarea în Registrul Acţionarilor a
respectivului transfer, iar cesionarului
nu i se va recunoaşte calitatea de acţionar. Achiziţionarea acţiunilor de
către Societate se va face în condiţiile
şi termenele prevăzute de lege. În
situaţia în care, pentru aceeaşi ofertă
de cesiune sunt mai mulţi acţionari
doritori, intenţia de achiziţionare
depăşind numărul de acţiuni oferite
spre vânzare, cesiunea se va realiza
după negocierea directă dintre
vânzător şi cei care şi-au notificat
intenţia de cumpărare.” 4. Reformularea articolelor 11 şi 12 -Reducerea
capitalului social, respectiv majorarea
capitalului social, prin comasarea
acestora şi creare unui singur articol
cu următorul conţinut:„Reducerea şi
Majorarea Capitalului Social. Capitalul social poate fi redus sau mărit pe
baza Hotărârii Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor în condiţiile şi cu respectarea procedurii
prevăzute de lege. Capitalul social
poate fi redus în condiţiile legii şi ale
Actului Constitutiv, prin: •Micşorarea
numarului de acţiuni; •Reducerea
valorii nominale a acţiunilor; •Dobândirea acţiunilor proprii de către Societate, urmată de anularea lor; •Alte
procedee prevăzute de lege. Reducerea
capitalului social va putea fi făcută
numai: •Cu respectarea limitei
minime de capital, prevăzută de lege;
•După trecerea a doua luni din ziua în
care hotărârea AGEA a fost publicată
în Monitorul Oficial al României.
Capitalul social poate fi majorat prin:
•Emisiunea de noi acţiuni sau majorarea valorii nominale a acţiunilor
existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură;
•Emisiunea de acţiuni noi prin incorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor
sau a primelor de emisiune; •Compensarea unor creanţe certe, lichide şi
exegibile asupra Societăţii cu acţiuni
ale acesteia. Alte modalităţi prevăzute
de lege.” 5. Renumerotarea articolelor
Actului Constitutiv urmare a aprobării modificărilor propuse mai sus. 6.
Împuternicirea Dnei Niculescu Ioana,
cetăţean român, identificată cu CI
seria RR nr. 607756 eliberat de SPCEP
sector 6 la data de 26.05.2009 CNP
2580204400470, cu domiciliul în
Bucureşti, str. Prelungirea Ghencea,
nr.22, bloc M2, ap.56, sector 6, să îndeplineasca toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege pentru
aducerea la îndeplinire a hotărârii
Adunării, să depună şi a ridice acte, să
semneze în numele şi pe seama Societăţii toate documentele necesare,
precum şi să reprezinte Societatea în
faţa oricăror sautorităţi publice/
persoane juridice de drept privat, în
special în relaţia cu Registrul Comerţului. În cazul în care la prima convocare nu se vor îndeplini condiţiile de
cvorum, Adunarea se va desfăşura pe
data de 27.05.2016, la aceeaşi oră şi
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acelaşi loc. Conform prevederilor
legale în vigoare, numai persoanele
care sunt înregistrate ca acţionari la
sfârşitul zilei de 11 mai 2016 au
dreptul de a participa şi de a vota în
cadrul Adunării. Acţionarii înscrişi în
registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la Adunare
personal sau prin împuternicit.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să
participle la Adunare este permis prin
simpla probă a identităţii acestora,
făcută în cazul acţionarilor persoane
fizice cu actul de identitate, sau în
cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane fizice fără capacitate de
exerciţiu, cu dovada calităţii de reprezentant legal. Acţionarii pot participa
la Adunare şi prin împuternicit, pe
bază de procură, porivit reglementărilor aplicabile. Unul sau mai mulţi
acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul
social are/au dreptul: a) de a introduce
puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit
de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de
Adunare; b) de a prezenta proiecte de
hotărâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de
zi a Adunării. Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea
de zi /dreptului de a a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a Adunării, acţionarii
îndreptăţiti vor putea transmite solicitarea în scris prin servicii de curierat,
la adresa Societăţii situate în Bucureşti, bd. Timişoara nr.50, sector 6 sau
la cel mult 15 zile de la data publicării
anunţului de convocare în Monitorul
Oficial al României şi în presă. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acţionari sau de
reprezentanţii acestora şi vor fi însoţite
de documente purtând menţiunea
conform cu originalul şi semnătura
acţionarului/ reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acţionarilor şi – acolo unde este cazul
– calitatea de reprezentant legal sau,
după caz, de împuternicit a semnatarilor. Informaţii suplimentare cu
privire la convocarea şi desfăşurarea
Adunării se pot obţine la sediul Societăţii la numărul de telefon
021.777.65.62.

LICITAȚII
l Primăria comunei Victoria, județul
Iași, organizează în data de
13.05.2016, orele 10,00, la sediul din
satul Victoria, comuna Victoria,
județul Iași, licitație publică deschisă
cu strigare, pentru vânzarea următoarelorterenuri situate în intravilanul
satului Victoria şi intravilanul satului
Icușeni, comuna Victoria, județul Iași,
identificate în CF 60841 satul Victoria,
în suprafata de 782 mp -11,20 lei/mp;
CF 60860 satul Victoria, în suprafata
de 2078 mp -11,20 lei/mp; CF 60928
satul Victoria, în suprafata de 1080
mp -11,20 lei/mp; CF 60929 satul
Victoria, în suprafata de 1000 mp
-11,20 lei/mp; CF 60958 satul Victoria,
în suprafata de 1090 mp -11,20 lei/mp;
CF 63359 satul Icuşeni, în suprafata
de 2082 mp - 12,50 lei/mp.Ofertele
trebuie depuse până cel târziu la
12.05.2016, orele 14:00 la sediul
Primăriei comunei Victoria – Compartimentul Juridic, Contencios, Achiziții, iar data limită pentru solicitarea
clarificărilor este 09.05.2016, orele
16:00. Informații suplimentare se
obțin de la secretarul comunei la
numărul de telefon 0232/295120.
l Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul
în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, tel.
0269-23.51.81, fax 0269-24.00.90. cod
fiscal 4240928, cont IBAN
RO42TREZ5765005XXX000209,
deschis la Trezoreria Sibiu, organizează cedarea cu titlu gratuit a 11
câini de serviciu. Animalele pot fi
văzute la sediul centrului Chinologic
Sibiu. Transmiterea fără plată va avea
loc în perioada 21.04.2016-06.05.2016
la sediul Centrului Chinologic Sibiu.
Lista completa a bunurilor şi relaţii
suplimentare se obţin la telefon: (40)
0269-235.181; fax (40) 0269-24.00.90,

www.centrulchinologic.ro/interespublic/licitatiipublice/, sau la sediul
centrului: Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.
157.
l Anunt de participare la licitatie
deschisa pentru închiriere de bunuri.
1. Informaţii generale privind locatorul: Consiliul local Deleni cu sediul
în sat Deleni com. Deleni jud. Iaşi cod
fiscal 4541203, loc. Deleni telefon / fax
0232.732070 /0232722043. 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii: Teren în suprafaţă de 54,31 ha
islaz împărţit în 3 loturi, situate în
extravilanul com. Deleni. Destinaţia
terenului: pentru crescătorii de ovine şi
caprine de pe raza com.Deleni Durata
închirierii: 10 ani. 3. Informaţii privind
documentaţiile de atribuire: 3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire:Documentaţiile de atribuire se pot achiziţiona
de la sediul Primăriei Deleni printr-o
solicitare scrisă sau verbală , începînd
cu data de 22.04.2016. 3.2 Denumirea
si adresa compartimentului din cadrul
locatorul , de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Achiziţii publice din cadrul
Primăriei com.Deleni – persoana de
contact:Niţă Elena. 3.3 Costul documentaţiei de atribuire :documentaţia
de atribuire este gratuită. 3.4. Data
limită pentru solicitarea clarificarilor:
clarificările se pot solicita pînă la data
limită de 29.04.2016 ora 16.00. 4.
Informaţii privind ofertele; 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor :
03.05.2016 ora 14.00. 4.2. Adresa la
care se depun ofertele: Primăria
comunei Deleni sat Deleni , jud.Iaşi.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un singur
exemplar. 5. Data si locul la care se va
desfăşura şedinta publică de deschidere a ofertelor: 04.05.2016 ora 8.30, la
sediul Primăriei com. Deleni . 6. Denumirea , adresa , numărul de telefon a
instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: eventualele contestaţii se vor depune in termen de 3 zile
de la Primăria comunes Deleni , la
registratură; 7.Data transmiterii anunţului de licitatie, în vederea publicării:
20.04.2016
l BEJ Bogdan Alin Alexandru, cu
sediul în Deta, Str. Victoriei nr. 33, jud.
Timiş, anunţă licitaţie publică în dosar
nr. 124/ex/2012, în data de 19.05.2016,
ora 11:00 ce va avea loc la sediul biroului nostru, în vederea vânzării imobilului situat administrativ în localitatea
Timişoara, Str. Demetriade nr. 1, etaj
mansarda nr. ap. SAD 3, jud. Timiş,
înscris în CF nr. 422054-C1-U3 Timişoara nr top. 1723/2/1/1/1/1c/2/III,
compus din: spaţiu de birouri situat în
Timişoara, Str. Demetriade nr. 1, etaj
mansarda, nr. ap. SAD 3, jud. Timiş,
unitate individuală SAD compusă din
12 încăperi situate la mandarda,
având ca părţi comune: terenul
construit şi neconstruit, faţadele,
fundaţiile, pereţii despărţitori, casa
scarii nr. 2, podul, şarpanta, învelitoarea, branşamentul electric şi de
apă, racordul canal şi termic, cote
205/853 mp teren în folosinţă, potrivit
cărţii funciare şi raportului de
evaluare.; Preţul a fost stabilit
conform raportului de evaluare, la
suma de 429.225 lei. Preţul de pornire
al licitaţiei este de 321.918,75 lei, redus
cu 25% fiind al II-lea termen de licitaţie. Pot participa la licitaţie numai
persoanele care vor înregistra la CEC
sau la orice altă instituţie bancară, pe
seama şi la dispoziţia executorului
judecătoresc, cel târziu până la data şi
ora licitaţiei, o cauţiune reprezentând
10% din preţul de începere a licitaţiei,
iar dovada consemnării, în original,
împreună cu oferta de cumpărare –
scrisă, va fi depusă la executorul judecătoresc. În cazul în care pretind a
avea vreun drept asupra imobilului,
trebuie să-l anunţe executorului judecătoresc, înainte de data fixata pentru
vânzarea imobilului, sub sancţiunea
de a nu li se mai lua în considerare.
Informaţii la telefon: 0256-390.223.
Executor judecătoresc Bogdan Alin
Alexandru.

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 află 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 și pârâurilor din Jud. Vâlcea, pentru înlăturarea materialului aluvionar: Județul
Vâlcea. Lotul 1 – 5.491 mp teren în
albia minoră a pârâului Cerna, situat
în loc.Măciuca, Jud.Vâlcea. Lotul 2 –
11.163 mp teren în albia minoră a
pârâului Ursana, situat în Loc. Galicea-Olanu, Jud.Vâlcea. Lotul 3 –
20.000 mp teren în albia minoră a
râului Olt, situat în Loc. Zăvideni,
Jud.Vâlcea. 6. Data, locul şi ora limitã
de primire a ofertelor: 18.05.2016
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:
18.05.2016 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.
l Primăria municipiului Piatra
Neamţ anunţă organizarea licitatiei
publice deschise în vederea închirierii :
- Pavilion administrativ cu următoarele caracteristici: parter, cu fundație
din beton, centură și planseu din beton
armat, zidărie din cărămidă, șarpantă
din lemn, învelitoare din țiglă ( cu
mijloace fixe și obiecte de inventar) în
suprafată construită de 257 mp., bun
imobil proprietatea municipalitatii,
situat in Piatra Neamt, Aleea Tineretului nr.31. Pretul minim de pornire la
licitatie este de 16,02 lei/mp./lună
conform HCL nr. 31/22.01.2016; Restaurant Monte Carlo cu regim de
înălțime de P+1 E, cu fundație din
beton, stîlpi metalici, șarpantă din
grinzi cu zăbrele și învelitoare policarbonat, închideri exterioare parțial cu
pereți cortină, parțial cu pereții din
zidărie (cu mijloace fixe și obiecte de
inventar) în suprafată construită
desfășurată de 1.694 mp., bun imobil
proprietatea municipalitatii, situat in
Piatra Neamt, Aleea Tineretului nr.31.
Pretul minim de pornire la licitatie
este de 18,29 lei/mp./lună conform
HCL nr. 31/22.01.2016; - Pieței
Mărăței - bun imobil proprietatea
municipalității situată în str. Progresului, cu destinația de piață agroalimentară în suprafață de 1.096 mp.
conform HCL nr. 63/26.02.2016
20.07.2012 . Pretul minim de pornire
la licitatie este de 15,37 lei/mp./lună
conform HCL nr.351/26.11.2015;
Închirierea se încheie pe o perioadă de
3 ani cu posibilitatea prelungirii, la
solicitarea chiriașului, cu cel puțin 6

luni înaintea expirării termenului
contractului de închiriere și numai cu
aprobarea prealabilă a Consiliului
Local. - Clădirii stație sosire telescaun
dispusă pe 4 nivele ( P+S1+S2+S3
parțial)- restaurant, bun imobil proprietatea municipalitatii, situat in Piatra
Neamt, punctul Trei Coline- Dealul
Cozla cu destinația de alimentație
publică suprafață totală de 450,03 mp
conform HCL nr. 63/26.02.2016
20.07.2012 . Pretul minim de pornire
la licitatie este de 15,37 lei/mp./lună
conform HCL nr. 351/26.11.2015;
Închirierea se încheie pe o perioadă de
3 ani cu posibilitatea prelungirii, la
solicitarea chiriașului, cu cel puțin 6
luni înaintea expirării termenului
contractului de închiriere și numai cu
aprobarea prealabilă a Consiliului
Local. Organizarea licitaţiei publice
deschise în vederea vânzării: - Bunului
imobil – teren + constructie,centrala
termica(CT3) proprietatea privată a
municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 257 mp, situat în str. Mihai
Eminescu, fn. Preţul de pornire la
licitaţie este de 328.305 lei pentru
constructie si 121.075 lei pentru teren
conform HCL nr. 298 din 30.09.2015;
- Bunului imobil – teren + constructie,centrala termica(CT1) proprietatea
privată a municipiului Piatra Neamţ,
în suprafaţă de 289 mp, situat în str.
Viorelelor, fn. Preţul de pornire la
licitaţie este de 385.971 lei pentru
constructie si 121.023 lei pentru teren
conform HCL nr. 298 din 30.09.2015;
- Bunului imobil – teren + constructie,centrala termica(CT 53) proprietatea privată a municipiului Piatra
Neamţ, în suprafaţă de 190 mp, situat
în str. Cuejdi, fn. Preţul de pornire la
licitaţie este de 222.527 lei pentru
constructie si 79.565 lei pentru teren
conform HCL nr. 298 din 30.09.2015;
- Bunului imobil – construcție (fosta
centrala termică nr.33 - dezafectată) în
suprafață de 348 mp. cu terenul
aferent în suprafață de 348 mp. aparținând domeniului privat al municipalității situată în str. Dărmănești fn.
Preţul de pornire la licitaţie este de
378.525 lei pentru constructie si
59.228 lei pentru teren conform HCL
nr. 267 din 27.08.2015; - Bunului
imobil – construcție ( fosta centrala
termică nr.27 - dezafectată) în suprafață de 360 mp. cu terenul aferent în
suprafață de 360 mp. aparținând
domeniului privat al municipalității
situată în str. Dărmănești fn. Preţul
de pornire la licitaţie este de 386.046
lei pentru constructie si 61.270 lei
pentru teren conform HCL nr. 267
din 27.08.2015; - Bunului imobil –
construcție ( fosta centrala termică
nr.28 - dezafectată) în suprafață de
351 mp. cu terenul aferent în suprafață de 351 mp. aparținând domeniului privat al municipalității situată
în str. Dărmănești fn. Preţul de
pornire la licitaţie este de 381.181 lei
pentru constructie si 59.738 lei pentru
teren conform HCL nr. 267 din
27.08.2015; - Bunului imobil –
construcție ( fosta centrala termică
nr.10 - dezafectată) în suprafață de
393 mp. cu terenul aferent în suprafață de 393 mp.aparținând domeniului privat al municipalității situată
în str. Pictor Grigorescu fn. Preţul de
pornire la licitaţie este de 385.569 lei
pentru constructie si 112.651 lei
penztru teren conform HCL nr. 267
din 27.08.2015; - Bunului imobil –
construcție ( fosta centrala termică
nr.19 - dezafectată) în suprafață de
311 mp. cu terenul aferent în suprafață de 311 mp.aparținând domeniului privat al municipalității situată
în str. Constantin Mătase fn. Preţul de
pornire la licitaţie este de 494.054,38
lei pentru constructie si 41.674 lei
pentru teren conform HCL nr. 267
din 27.08.2015; - Bunului imobil –
construcție ( fosta centrala termică
nr.21 - dezafectată) în suprafață de
350 mp. cu terenul aferent în suprafață de 350 mp.aparținând domeniului privat al municipalității situată
în str. Nicolae Iorga fn. Preţul de
pornire la licitaţie este de 384.277 lei
pentru constructie si 59.568 lei pentru
teren conform HCL nr. 267 din
27.08.2015; - Bunului imobil – terenul
intravilan, proprietatea privată a

municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 84 mp., situat în str. Plăieșului
nr. 1. Preţul de pornire la licitaţie este
de 11.672 lei conform HCL nr. 98 din
24.03.2016; - Bunului imobil – terenul
intravilan, proprietatea privată a
municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 79 mp. , situat în Aleea Baladei
nr.8 Preţul de pornire la licitaţie este
de 13.430 lei conform HCL nr. 98
din 24.03.2016; - Bunului imobil –
terenul intravilan, proprietatea
privată a municipiului Piatra Neamţ,
în suprafaţă de 541 mp. , situat în str.
Gen. Dăscălescu fn. Preţul de pornire
la licitaţie este de 73.383 lei conform
HCL nr. 98 din 24.03.2016; - Bunului
imobil – spațiu în suprafață construită
de 149,5 mp. și terenul aferent în cotă
parte indiviză de 30 mp., proprietatea
privată a municipiului Piatra Neamţ,
situat în bd. Decebal, nr.90, bl. A1.
Preţul de pornire la licitaţie este de
295.976 lei conform HCL nr. 98 din
24.03.2016; Licitatia va avea loc pe
data de 12.05.2016, ora 16,30, la sala
de sedinta a Primăriei municipiului
Piatra Neamt , cu sediul in str. Ştefan
cel Mare nr. 6-8. Înscrierile si depunerea ofertelor se fac până la data de
11.05. 2016 ora 16,30 inclusiv, la
Primăria municipiului Piatra Neamţ ,
str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul
Relaţii cu Publicul, Ghişeul Serviciului
Patrimoniu, Autorizări și Transportzilnic între orele 8,00 – 16,30, unde se
poate achiziţiona şi documentaţia
licitaţiei. Relaţii suplimentare la
telefon 218991, interior 122, zilnic
între orele 8,00 – 16,30.

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional marfa si
persoane, eliberat pe numele Dragulin
Gheorghe. Il declara nul.
l Pierdut atestat transport marfă, pe
numele Sârbulescu Stelian Adi. Îl
declar nul.
l Pierdut atestat profesional manager
transport nr.33744, eliberat pe numele
Sava Livius Aurel. Il declara nul.
l Pierdut Atestat ADR, Colete şi
cisterne, Atestat Profesional Transport
Marfă, Atestat Agabaritic, Cartelă
Tahograf, pe numele Tomiţă Ştefan
Artur. Le declar nule.
l SC Escalia Craus SA, din Baia
Mare, jud.Maramureş, J24/357/2008,
CUI RO16054651 anunţă pierderea a
două ştampile rotunde, cu înscrisul
"asistenţă tehnică" numerele 3 şi 4, pe
care le declarăm nule.
l Pierdut Contract construire
nr.352/12.12.1970, pe numele Melinte
Ion şi Melinte Sylvia Sofia. Îl declar
nul.
l Pierdut Dovadă achitare integrală
apartament, pe numele Petcu
Gheorghe şi Petcu Maria. O declar
nulă.
l Pierdut Contract construire
nr.6118/1967 eliberat în 11.09.1967 şi
Proces-verbal eliberat în 11.02.1970, pe
numele Georgescu Mircea Dimitrie şi
Georgescu Alice Georgeta. Le declar
nule.
l Societatea Erica Serco SRL,
J6/608/1993, CUI 3937979, reprezentat
prin asociat unic Darlaczi Arpad,
declar pierdute 3certificate constatatoare pentru punctele de lucru din
judet BN: Loc. Nuseni nr. 239/a; Com.
Sintereag sat Sieu-Sfintu str. Principala
nr. 7 si nr. 40/a. Le declar nule.
l P i e r d u t c a r t e l ă A D R n r.
0294728000/2067 –381 şi cartelă CPI
nr. 035939/543 –229 valabile în perioada august 2014– august 2019, eliberate de A.R.R. Tulcea pe numele:
Haralașca Cornel. Se declară nule.
l Pierdut cartelă ADR nr. 035939/543
– 2 2 9 ş i c a r t e l ă C P I n r.
0294728000/2067 –381 valabile în
perioada august 2014– august 2019,
eliberate de A.R.R. Tulcea pe numele:
Haralașca Cornel. Se declară nule.

