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OFERTE SERVICIU
l MA.RA Logistics Quality, 
angajeaza agent de vanzari full-
time, cu experienta, vorbitor de 
limba turca si engleza, nivel 
avansat. Salariu atractiv si bonu-
suri in functie de performante. 
Interviu la punctul de lucru: 
Drumul Intre Tarlale, nr. 160-174, 
sector 3, Bucuresti, pe data de 
23.11.2016, ora 10:00. CV-uri 
catre adresa de e-mail: office@
m a r a l o g i s t i c s . r o ,  t e l . : 
021.255.55.02.

l Casino Bucharest angajează 
personal cu şi fără experienţă 
pentru toate departamentele şi 
organizează Şcoala de crupieri. 
Persoanele interesate pot depune 
CV la recepţia cazinoului –incinta 
Hotel Intercontinental, de luni 
până vineri, orele 12.00-17.00. 
Relaţii:_0720.375.986; 
0735.352.164.

l U.M. 02526 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naţionale 
organizează concursul pentru 
ocuparea postului vacant de 
execuţie, referent treapta II, din 
cadrul Biroului stat major, Secţia 
administrativă şi stat major, 
studii medii cu o vechime în 
specialitatea studiilor de minim 6 
luni, astfel: -selecţia dosarelor de 
concurs în data de 06-07.12.2016; 
-proba  scr i să  în  data  de 
16.12.2016; -proba practică în 
data de 21.12.2016; -interviul în 
data de 27.12.2016. Depunerea 
dosarelor şi organizarea concur-
sului se vor face la sediul U.M. 
0 2 5 2 6  B u c u r e ş t i ,  s t r a d a 
Constantin Mille, nr. 6, sector 1, 
Bucureşti, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretaria-
tului: plt. maj. ANGELESCU 
ŞTEFANIA GABRIELA, telefon: 
021/313.79.55.
 
l Primăria Oraş Balş, judeţul 
Olt, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de 
administrator public -funcţie 
contractuală, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii nr.286/2011. 
Concursul va avea loc în data de 
22.12.2016, ora 09.00- proba 

scrisă şi în data de 28.12.2016, ora 
09.00- interviul. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Primă-
riei, Compartiment Resurse 
Umane, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
respectiv 23.11.2016, ora 9.00 
-08.12.2016, ora 16.00.     Condi-
ţiile de participare la concurs:  
minim 2 ani vechime în speciali-
tatea studiilor superioare absol-
vite cu diplomă de licenţă. 
Bibliografia se afişează la sediul 
Primăriei Oraşului Balş, judeţul 
Olt, şi pe site-ul Primăriei 
Oraşului Balş: www.bals.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon: 0249.450.145.

l Primăria Oraş Balş, judeţul 
Olt, organizează concurs pentru 
ocuparea a trei posturi de infir-
mieră la Creşa Nr.1 Balş, în 
conformitate cu prevederile 
Hotărârii nr.286/2011. Concursul 
va avea loc în data de 19.12.2016, 
ora 10.00- proba scrisă şi în data 
de 21.12.2016, ora 10.00- inter-
viul. Dosarele de concurs se 
depun la sediul Primăriei, 
Compartiment Resurse Umane, 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, respectiv 
23.11.2016, ora 9.00 -08.12.2016, 
ora 16.00. Condiţiile specifice: 
-studii generale; -minim 6 luni 
vechime în activitatea de infir-
mieră. Bibliografia se afişează la 
sediul Primăriei Oraşului Balş, 
judeţul Olt, şi pe site-ul Primăriei 
Oraşului Balş: www.bals.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon: 0249.450.145.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov, 
cu sediul în Bucureşti, Str. Rugi-
noasa, nr. 4, sector 4,  scoate la 
concurs, în data de 27.12.2016, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: 
Inspector,  grad profesional  prin-
cipal - Serviciul Agenţie Locală şi 
Puncte de Lucru – Punct de 
Lucru Clinceni; Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare 

de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în specia-
l i tatea  s tudi i lor  necesare 
exercitării funcţiei publice: 5 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Data de desfăşurare a 
concursului: 27.12.2016 – ora 
10:00 – proba scrisă. Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Ilfov.

l Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, 
nr.20-22,  scoate la concurs, în 
data de 06.12.2016, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post temporar vacant: 
Consilier juridic,  grad profesi-
onal  superior  -  Direcţia Conten-
cios,  Legislaţia Muncii  ş i 
Metodologie; Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de ştiinţe: ştiinţe 
juridice; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Data de desfăşurare a 
concursului: 06.12.2016 – ora 
10:00 – proba scrisă. Înscrierile se 
fac în termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
ANOFM.

l Agenţia Municipală pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bucu-
reşti, cu sediul în Bucureşti, Str. 
Spătaru Preda, nr. 12, sector 5,  
scoate la concurs, în data de 

28.12.2016, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, urmă-
torul post vacant: Referent,  grad 
profesional  superior  -  Compar-
timent Resurse Umane, Salari-
zare, Comunicare şi Secretariatul 
Consiliului Consultativ;  Condiţii 
specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
medii liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; Vechime minimă 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate;
Data de desfăşurare a concur-
sului: 28.12.2016 – ora 10:00 – 
proba scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AMOFM Bucureşti.

l Şcoala Gimnazială „Lucian 
Blaga” Baia Mare, în conformi-
tate  cu prevederi le  Legi i 
nr.53/2003 -Codul Muncii, repu-
blicată, şi ale HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, anunţă organizarea la sediul 
Şcolii Gimnaziale „Lucian 
Blaga”, din Baia Mare, str.Progre-
sului, nr.38, judeţul Maramureş, 
cod poştal: 430291, CF 26691090, 
Oraş Baia Mare, a concursului 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată,  cu normă 
întreagă, a postului contractual 
vacant de: denumire postului: 
îngrijitor curăţenie. Condiţii 
pentru ocuparea postului: a)
nivelul studiilor -gimnaziale sau 
medii; b)domeniul studiilor -nu 
este cazul; c)vechime în speciali-
tatea postului -nu este cazul. 
Proba scrisă va avea loc în data 
de 16.12.2016, ora 10.00. Proba 
practică va avea loc în data de 
20.12.2016, ora 09.00. Interviul va 

avea loc în data de 22.12.2016, 
ora 14.00. Înscrierile se fac până 
la data de 08.12.2016, inclusiv, 
ora 15.00, la sediul Şcolii Gimna-
ziale „Lucian Blaga”, din Baia 
Mare, str.Progresului, nr.38, 
judeţul Maramureş, cod poştal: 
430291, Oraş Baia Mare, clădirea 
1, etaj parter, Birou Secretariat, 
telefon: 0262.220.553. Tematica 
concursului, bibliografia, fişa 
postului, documentele necesare 
înscrierii şi alte informaţii supli-
mentare se găsesc pe site-ul: 
www.scoalalucianblaga.ro

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vand apartament in Bucuresti, 
in spate la Intercontinental, etaj 
3, 4 camere, bucatarie echipata, 
zugravit integral. Telefon 0244 
513935.

CITAȚII  
l Pârâta Toderaş Elena este 
citată la Judecătoria Dorohoi în 
data de 12.12.2016 în proces cu 
Mihalache Ioan Laurenţiu. 

l Se citează Pîrvu Alicia Floren-
tina pentru data de 14.12.2016, 
orele 08.30, ca pârâtă în dosarul 
nr. 2191/329/2016 pe rolul Jude-
cătoriei Turnu-Măgurele

l Pietrosu Catalin Andrei 
cheama in judecata pe paratul 
Joitoiu Adrian la judecatoria 
Turnu Magurele pentru data de 6 
decembrie 2016 ora 8:30, in dosa-
rulnr1567/329/2016, avand ca 
obiect succesiune.

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 Judecătoria Piteşti în 
data de 28.11.2016, ora 8:30, în 
calitate de pârâtă în dosarul nr. 
13351/280/2014, în contradic-
toriu cu reclamanta SC Asirom 
Vig SA.

l Lucian Ioan, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Nuşfalău, Str. 
Corlate Cătun, nr.3, jud. Sălaj, 
este citat  pentru data de 
06.12.2016, ora 11.00, in dosar 
nr.612/309/2016, la Judecătoria 
Şimleu Silvaniei, în proces cu 
Pastor Mariana, obiect partaj 
bunuri comune.

l Craciun Marian si Craciun 
Elena,cu ultimul domiciliu 
cunoscut in orasul Braila, Calea 
Calarasilor, nr.55, bl. 3, sc. 1, et. 4, 
ap. 8, jud. Braila, sunt citati in 
calitate de intimati la Judecatoria 
Braila-Sectia civila, orasul Braila, 
Calea Calarasilor, nr. 47, jud.
Braila, camera Sala 4 Judeca-
torie, Complet c 5 civil, in dosarul 
civil nr. 4383/196/2016, cu termen 
de judecata la 05 decembrie 2016, 
ora 09:00, pentru fond-contestatie 
la executare, in proces cu inti-
mata Banca Comerciala Romana 
S.A. si contestatoarea Directia de 
Investigare a Infractiunilor de 
Criminalitate Organizata si Tero-
rism.

l Numitul Alkouchak Abdul 
Salam cu ultim domiciliul 
cunoscut în Bucureşti, str. Lt. Col. 
Răducu Dumitru Durbac nr. 65, 
ap.1, sector 1 este citat la Judecă-
toria Sector 1 în data de 
14.12.2016 C3- 8.30, în dosarul nr. 
32520/299/2016, cu sediul în 
Bucureşti, str. Danielopol nr. 2-4, 
sector 4, unde are calitatatea de 
pârât în process cu Alkouchak 
Cristina- Ana- Maria, care are 
calitatea de reclamant în process 
de divorţ, revenire nume de 
familie. În caz de neprezentare 
procesul se va judeca în lipsă.

DIVERSE  
l Lichidatorul judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschi-
derea procedurii falimentului 
prevăzută de Legea nr.85/2014 
împotriva debitoarei SC Plantis 

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. 
Dosar de executare nr. 11147. Nr. 121674 din 16.11.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 
mobile. Anul 2016, luna decembrie, ziua 06. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 06.12.2016, ora 12.00, în localitatea Voinești, str. Principală, nr. 166, comuna Voinești, jud. 
Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II - a) următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului S.C Mihuan Fruct S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Voinești, str. Principală, nr. 166, 
comuna Voinești, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 26575355: Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează  bunurile, dacă este cazul), 
Cantitatea [buc.], Prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil  *) 20%; 
Autoutilitară frigorifică Volvo FM12, nr. înmatriculare DB-09-JVS, an PIF 2004, nr. identificare 
YV2J4CEC64A575108, greutate 12.355 kg, capacitate cilindrică 12.130 cmc, putere 338 kw, sursa 
energie motorină, culoare alb gri, 1,54.540 lei, 20%; Remorcă frigorifică Rohr KA18, nr. înmatriculare 
DB-09-JPT, an PIF 1999, nr. identificare WO9374000X1R12106, greutate proprie 11.680 kg, sarcina 
utilă max. 18.000 kg, dim. 10400/ 2600/ 4000 mm, nr. axe 2, culoare alb, 1,5.710 lei, 20%; Total: 
60.250 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor 
mobile, sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. 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 al licitației în contul 
RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie 
după 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 
după 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 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 
A.J.F.P. Dâmbovița, Str. Calea Domnească, nr. 166, municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița, etaj 3,  
camera 307 sau la telefon numărul 0245.616.779, int. 458; persoană de contact: Sasu Mihaela. Data  
afișării: 22.11.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciulc Fiscal 
Orășenesc Titu. Jud. Dâmbovița, oraș Titu, str. Gării, nr. 79. Dosar de executare nr. 76/Lungulețu. Nr. 
34993/16.11.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (1) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare se 
face cunoscut că în ziua de 09, luna decembrie, 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 Ton 
Cereals Silos SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Lungulețu, județ Dâmbovița, cod de identificare 
fiscală 21509245: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al lici-  
tației, exclusiv TVA, (lei); Autoturism M1 marca Skoda Octavia, nr. înmatriculare: DB-87-ANT, 
nr. identificare: TMBDX41U888831930, nr. omologare: AASK131411W667E4, an fabricație: 
2008, capacitate cilindrică: 1595 cmc, culoare: negru, 15.105 lei; Autoturism marca Super Nova,  
nr. omologare: ABDA1U1111T099X5, nr. identificare: UU1R5231533319586, an fabricație: 2002, 
culoare: albastru catifea, nr. înmatriculare: DB-08-EJD, capacitate cilindrică: 1390cmc, 1.523 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 al licitației; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după 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 după actul de identi-
tate; 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  0245.651.112. Data afișării: 22.11.2016.
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Agro SRL cu sediul în Ploiești, 
Str. Vasile Lupu nr.29, județul 
Prahova, J29/1512/2005, CUI 
1 7 7 6 5 5 5 5 ,  î n  d o s a r u l 
852/105/2015 af lat pe rolul 
Tribunalului Prahova, Secția 
a-II-a Civilă de Contencios 
A d m i n i s t r a t i v  ș i  F i s c a l . 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanțelor în vederea întocmirii 
tabelului suplimentar- 10 zile de 
la primirea notificării, termenul 
de verificare a creanțelor, de 
întocmire, afișare și comunicare 
a tabelului suplimentar de 
creanțe- 28.12.2016, termenul 
de depunere a contestațiilor- 7 
zile de la publicarea tabelului 
suplimentar în BPI, termenul de 
întocmire a tabelului definitiv 
consolidate- 10.01.2017. Urmă-
torul termen de judecată a fost 
fixat pentru data de 10.01.2017. 
Pentru relații: 021.318.74.25, 
email: dinu.urse@gmail.com.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al GVG 
Italian Production And Trade 
SRL  desemnat prin hotararea 
nr.7220 din data de 16.11.2016, 
pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 31847/3/2016, notificã 
deschiderea procedurii generale 
de insolventei prevazuta de Legea 
nr. 85/2014 împotriva GVG 
Italian Production And Trade 
SRL cu sediul in București 
Sectorul 1, Str. Ion Câmpineanu, 
Nr. 11, modul "Z ", în incinta 
Centrului de Birouri Union Inter-
naţional Center, Etaj 4, Ap. Cam. 
422, CUI 17006962, nr. de ordine 
i n  r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/10460/2009. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva  GVG 
Italian Production And Trade 
SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la 

grefa Tribunalul Bucuresti, Sectia 
a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 31847/3/2016, in 
urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii 
de admitere a creantelor asupra 
averii debitorul 30.12.2016; b) 
termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preli-
minar de creante 20.01.2017; c) 
termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 
15.02.2017; d) data primei sedinte 
a adunarii generale a creditorilor 
25.01.2017, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
25.11.2016, ora 14.00 la sediul 
administratorului judiciar.

l SC Bohemia Crystal Glass Nail 
File SRL,  cu sediul social in Loca-
litatea Nadlac , Cartierul Nou , nr. 
7 / A ,  C U I  3 6 5 8 7 3 3 0 , 
J02/1225/2016, mail vilimv-
lasta1982@gmail .com,  te l 

0748/222.720, doreste sa obtina 
autorizatie de mediu la sediul 
social pentru activitatea de  “Fabri-
carea articolelor din sticla” CAEN 
2313, si “Fabricarea altor produse 
manufacturiere n.c.a” CAEN 
3299,  avand ca principalele faze 
ale procesului tehnologic: manipu-
larea si depozitarea materiei prime, 
producerea articolelor de din sticla 
si altor produse manufacturiere. 
Masurile de protectie a factorilor 
de mediu sunt: Apa: Nu este cazul. 
Aer: Nu este cazul. Sol: Platforma 
betonata. Gestiunea deseurilor : 
Pubele. Observatiile publicului 
formulate in scris/informatiile 
privind potentialul impact  
asupra mediului se depun/pot fi 
consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Arad, 
Splaiul Muresului FN, COD 
310132, telefon 0257/280.331  
fax 0257/284.767, in timp de 10 zile 
lucratoare dupa data publicarii 
prezentului anunt.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Administratorul 
Unic al SC Electro Energetica SA, 
în conformitate cu prevederile 
Legii 31/1990 privind societăţile 
comerciale republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare și 
în baza art. 15 din Actul Consti-
tutiv al societăţii, convoacă 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor ELECTRO 
ENERGETICA S.A. în data de 
23.12.2016, ora 13, la adresa Bucu-
rești, Sector 2, Calea  Moșilor, nr. 
292, bloc 38, scara 3, etaj 9, ap.55, 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Schimbarea adresei sediului social 
al societăţii.; 2. Schimbarea adresei 
punctului de lucru al societăţii; 3. 
Diverse. Data de referinţă pentru 
acţionarii îndreptăţiţi să fie înștiin-
ţaţi să voteze în cadrul Adunării 
Generale Extraordinare este 14 
decembrie 2016. În caz de neintru-
nire a cvorumului necesar, AGA se 
va reprograma în ziua de 
27.12.2016, ora 14, la aceeași 
adresă.

LICITAȚII  
l Sucursala Exploatarea Miniera 
Rm. Vâlcea, cu sediul în str. Cpt. 
Negoescu, nr. 15, organizează 
licitația publică deschisă cu stri-
gare în data de 07.12.2016, ora 
12.00, la sediu său, pentru 
vânzarea următoarelor materiale 
rezultate din casări: fier vechi 
nepregătit; oțel inox; aluminiu; 
cupru (sârmă); bronz; plumb. 
Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul societății, 
Biroul Mecano-Energetic în 

fiecare zi lucrătoare între orele 
08.00-15.00.

PIERDERI  
l Pierdut Proces-verbal predare 
primire, anexa Contract vanzare 
cumparare nr.19603, intre Mari-
nescu Steluta si SC Foisor SA. Il 
declar nul.

l Pierdut duplicat Contract de 
rate, aferent Contract vanza-
re-cumparare nr.16094/92, pe 
numele Pavel Ion. Il declar nul.

l SC Victoryo&Julio Trans SRL, 
Almășu Mic, nr.10, bl.B17, sc.4, 
ap.47, sect 4, CUI:28856977, 
J40/8538/2011, pierdut certifi-
catul constatator de la sediul 
social și terți. Le declar nule.

l Pierdut atestat transport marfă 
cu seria 0232175000 și atestat 
ADR cu seria 33867 pe numele 
Mitu Florian. Le declar nule.

l Pierdut certificat profesional 
seria CPTx nr. 0041350 eliberat 
de A.R.R. Mehedinți la data de 
04.02.2009 pe numele Bogdan 
Costel. Se declară nul.

DECESE
Casa de Asigurări a Avocaților - 
Filiala București-Ilfov, anunță cu 
tristețe trecerea în neființă a cole-
gului, av. STĂNCULESCU 
PETRE MIRCEA, cel ce și-a 
dedicat mulți ani din viață pentru 
nobila profesie de avocat. Sincere 
condoleanțe familiei îndurerate! 
Dumnezeu să-l odihnească!

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 
Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. M33/08.06.2015. 
Nr. 77178 din 21.11.2016. S.F.O. Văleni anunță organizarea lici-
tației privind vânzarea următoarelor bunuri imobile, la sediul din 
strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în data de 
07.12.2016, ora 10.00: Casă de vacanță (P + 1 E + M), având la 
parter su = 79,38 mp, la etaj su = 77,60 mp, s. balcon = 6,12 mp, 
edificată pe un teren ce aparține comunei Măneciu, situată în 
comună Măneciu, sat Cheia, nr. 281C, județ Prahova, nr. cadastral 
398/3/C1, înscris în cartea funciară nr. 22076-C1. Prețul de 
pornire al licitației este de 235.547 lei, exclusiv TVA. Anunțul nr. 
77178/21.11.2016 poate fi consultat la sediul organului fiscal, la 
primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date suplimentare 
privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea 
ofertelor, puteți apela numărul 0244.283.006; persoană de 
contact Vîlsan Liliana. Data afișării: 22.11.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 
Fiscal Orășenesc Bușteni. Anunț licitație. A.J.F.P. Prahova - S.F.O. 
Bușteni anunță organizarea licitației privind vânzarea bunurilor 
mobile - utilaje și echipamente de panificație (Mașină de foietaj, 
Malaxor Matina, Cuptor cu trei cuptoare, Malaxor aluat, Căi su-
port ), la sediul din oraș Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 3, în data 
de 07.12.2016, ora 13.00. Bunurile mobile sunt proprietatea 
debitorului S.C. Danipan Deuces S.R.L., CUI 16654389, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Bușteni, Bd. Libertății, nr. 35, județul 
Prahova. Prețul de pornire al licitației este de 7.422 lei, exclusiv 
TVA. Anunțul nr. 40502/21.11.2016 poate fi consultat la sediul 
organului fiscal, la primărie și pe site - ul ANAF (licitații). Pentru 
date suplimentare, privind condiții de participare și actele 
necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 
0244.320.155; persoană de contact: Aldea Cristin.
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