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OFERTE SERVICIU
l Scoala Gimnazială nr.2 sector 
5 Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unui post de 
paznic si 0,5 post administrator 
financiar. 0786.356.276.

l Universitatea Naţională de 
Arte din Bucureşti anunţă scoa-
terea la concurs: 1 post de model 
(învăţământ); 1 post adminis-
trator financiar (economist). 
Perioada de înscriere 23.03.2016-
04.04.2016. Relaţii suplimentare 
la tel: 021.312.72.84 

l Şcoala Gimnazială Nicolae 
Titulescu, cu sediul în localitatea 
Caracal,  str.General Ghe.
Magheru, nr.13, judeţul Olt, 
organizeazã concurs pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant de: Îngrijitor curăţenie, 1 
p o s t  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Activitatea se va 
desfăşura la Grădiniţa cu 
Program Prelungit Nr.3 Caracal, 
aceasta fiind structură a Şcolii 
Gimnaziale Nicolae Titulescu. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
Proba  scr i să  în  data  de 
06.05.2016, ora 9.30, Proba 
interviu în data de 06.05.2016, 
ora 11.30. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească urmatoarele 
condiţii: Studii medii; nu este 
necesară vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de: 
08.04.2016, ora 16.00 la secreta-
riatul Şcolii Gimnaziale  Nicolae 
Titulescu Caracal. Documentele 
ce fac obiectul dosarului de 
înscriere se vor afişa la avizierul 
Şcolii Gimnaziale Nicolae Titu-
lescu. Relaţii suplimentare la 
sediul: Şcoala Gimnazială 
Nicolae Titulescu Caracal, 
persoana de contact: Pasla 
Mandita: 0249/511.698.

l Fundația Cultural Umanitară 
„Henri Coandă” Oradea. Filiala 
Baia Mare. Şcoala Tehnică Post-
liceală „Henri Coandă” Baia 
Mare scoate la concurs pentru 
ocuparea posturilor didactice 
vacante următoarele catedre: -1 
normă didactică -medicină 
generală -medic; -1 normă 
didactică -medicină generală 
-kinetoterapie -kinetoterapeut; 
-2 norme didactice -asistență 
medicală -asistenți medicali; -1 
normă didactică -farmacie 
-farmacist. Concursul se va 
desfăşura conform calendarului 
după cum urmează: -înscrierea 
şi depunerea dosarelor în peri-
oada 18-19 aprilie 2016, la sediul 
şcolii de pe b-dul Republicii, 
nr.8, oraşul Baia Mare; -în peri-
oada 21, 22 aprilie 2016 şi 3, 4, 5, 
6 mai 2016 vor avea loc inspec-
țiile speciale la clasă pentru 
candidații înscrişi; -proba scrisă 
se va desfăşura în data de 14 
mai 2016, începând cu ora 10.00, 
la Şcoala Postliceală „Henri 
Coandă” Turda, str.Aurel 
Vlaicu, nr.3. Informații supli-
mentare pentru concurs se pot 
obține la secretariatul şcolii sau 
la  numere l e  de  t e l e fon : 
0262.221.247, 0751.040.265 de 
luni până vineri între orele 
10.00-17.00.

l Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, în temeiul H.G. 

nr.  611/2008, organizează 
concurs pentru  ocuparea  func-
ţiei publice de execuţie temporar 
vacante, de consilier, clasa I, 
grad profesional superior, în 
cadrul Serviciului Avize, Acor-
duri, Autorizări, în data de 
0 7 . 0 4 . 2 0 1 6 -  1 1 . 0 4 . 2 0 1 6 . 
Concursul se organizează în 
data de 07.04.2016 -proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se depun în termen de 8 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, partea a 
III-a, la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov, strada 
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, 
Bucureşti, luni- joi între orele 
09.00-16.00 şi vineri 09.00-13.30. 
Condiţii specifice: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă  în domeniile geografie, 
geologie, ştiinţa mediului, 
chimie, drept, biologie, ştiinţe 
economice, fizică sau speciali-
zarea într-un domeniu al ştiin-
țelor inginereşti; -vechimea 
minimă în specialitate a studi-
ilor: 9 ani. Condiţiile de desfăşu-
rare, de participare la concurs şi 
bibliografia stabilită sunt afişate 
la sediul Agenţiei  pentru 
Protecţia Mediului Ilfov şi pe 
site-ul http://apmif.anpm.ro. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov şi la nr. 
de telefon 021.430.15.23 int. 17.

l Primăria comunei Cernica, 
judeţul Ilfov organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
de execuţie vacantă de asistent 
medical comunitar, din cadrul 
aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cernica, 
judeţul Ilfov. Concursul se orga-
nizează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, judeţul Ilfov, 
în data de 18 aprilie 2016, la ora 
11.00- proba scrisă şi 20 aprilie 
2016 -interviul şi proba practică. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea 
a III-a, la sediul Primăriei 
comunei Cernica, judeţ Ilfov.  
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, judeţ Ilfov. 
Cerinţe: Studii medii de speciali-
tate absolite cu diplomă, minim 
5 ani vechime în domeniul 
medical. Relaţii suplimentare se  
pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Cernica, judeţ Ilfov şi 
la nr.de telefon (021)369.53.08.

l Primăria comunei Cernica, 
judeţul Ilfov organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
de execuţie vacantă de şofer 
(categoria B)  -Serviciul Public 
de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al comunei 
Cernica din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului 
comunei Cernica, judeţul Ilfov. 
Concursul se organizează la 
sediul Primăriei  comunei 

Cernica, judeţul Ilfov, în data de 
18 aprilie 2016, la ora 11.00- 
proba scrisă şi 20 aprilie 2016 
-interviul şi proba practică. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea 
a III-a, la sediul Primăriei 
comunei Cernica, judeţ Ilfov. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.6 din H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, judeţ Ilfov. 
Cerinţe: Studii generale, minim 
2 ani vechime în specialitatea de 
şofer/ conducător auto pentru 
categoriile solicitate. Relaţii 
suplimentare se  pot obţine la 
sediul Primăriei  comunei 
Cernica, judeţ Ilfov şi la nr. de 
telefon (021)369.53.08.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud. Olt, str. Crişan, nr.9-
11, organizează concurs pentru 
ocuparea a 2 posturi vacante, pe 
durată nedeterminată, pe urmă-
toarele locuri de muncă: -1 post 
asistent medical principal, nivel 
studii postliceale, specialitatea 
medicină generală, la Unitatea 
de Primire Urgenţe; -1 post asis-
tent medical debutant, nivel 
studii postliceale, specialitatea 
medicină generală, la Serviciul 
Judeţean de Medicină Legală. 
Concursul pentru postul de asis-
tent medical principal va avea 
loc în data de 19.04.2016, ora 
9.00 (proba scrisă) şi 25.04.2016, 
ora 9.00 (interviul). Concursul 
pentru postul de asistent medical 
debutant va avea loc în data de 
21.04.2016, ora 9.00 (proba 
scrisă) şi 27.04.2016, ora 9.00 
(interviul). Condiţii de generale: 
-diplomă de şcoală sanitară post-
liceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare, conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997 privind 
echivalarea studiilor absolven-
ţilor liceelor sanitare, promoţiile 
1976-1994 inclusiv, cu nivelul 
studiilor postliceale sanitare, 
specialitatea medicină generală. 
Condiţii specifice postului de 
asistent medical principal: 
-examen pentru obţinerea 
gradului de principal; -5 ani 
vechime ca asistent medical. 
Concursurile se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina la datele menţi-
onate mai sus. Dosarele se depun 
la sediul Spitalului Judeţean de 
U r g e n ţ ă  S l a t i n a 
-Serv.R.U.N.O.S., până în data 
de 08.04.2016, ora 14.00, pentru 
postul de asistent medical prin-
cipal, respectiv până în data de 
13.04.2016, ora 16.00, pentru 
postul de asistent medical debu-
tant şi trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu documentele prevă-
zute la art.7 din HG nr.286/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Bibliografiile şi tema-
ticile de concurs sunt afişate la 
sediul unităţii şi pe site-ul spita-
lului (www.spjslatina.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Spitalului Judeţean de 
U r g e n ţ ă  S l a t i n a 
-Serv.R.U.N.O.S. sau la nr.de 
telefon: 0349.802.550.

l Primăria Oraşului Vicovu de 
Sus, cu sediul în oraşul Vicovu 
de Sus, str.Primăriei, nr.4-6, 
județul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ției contractuale vacante, de: 
-Şofer II în cadrul Comparti-
mentului Gospodărire, întreți-
nere, transport auto marfă, 
r e p a r a ț i i ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 18.04.2016, ora 10.00; 
-Interviul în data de 20.04.2016, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiții: -să dețină permis de 
conducere categoriile: BE, CE, 
DE; -să dețină atestat pentru 
transportul rutier de persoane; 
-să aibă cunoştințe minime de 
mecanică auto; -a absolvit şcoala 
generală /şcoala profesională /
liceu (cu diplomă de absolvire); 
-minim un an experiență în 
funcția de şofer. Candidații vor 
depune dosarele de participare 
l a  c o n c u r s  î n  p e r i o a d a 
25.03.2016-08.04.2016 inclusiv, 
la Compartimentul Resurse 
umane din cadrul Primăriei 
Oraşului Vicovu de Sus, județul 
Suceava. Relații suplimentare la 
doamna Nistor Corina -secretar 
al comisiei de concurs, tel.: 
0230.413.343. 

l Primăria oraşului Recaş, cu 
sediul în Recaş, Calea Timi-
şoarei, nr.86, județul Timiş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a postului vacant, 
aferent funcției contractuale de 
şofer, treapta profesională I la 
Serviciul Dezvoltare şi Situații 
de Urgentă. Condiţii de desfăşu-
rare: -concursul se va desfăşura 
la sediul Primăriei oraşului 
Recaş, Calea Timişoarei, nr.86 
astfel: -proba scrisă în data de 
18.04.2016, ora 10.00; -interviul 
în data de 20.04.2016, ora 10.00. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune în termen de 10 
zile lucratoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei 
oraşului Recaş, judeţul Timiş, 
respectiv până la data de 
08.04.2016, ora 16.00. Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.6 din 
Regulamentul-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
de participare: Condiţii gene-
rale: Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale 
prevăzute la art.3 din Regula-
mentul-cadru aprobat prin 
H o t a r a r e a  G u v e r n u l u i 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice: -să fie absolvent cu 
diplomă al şcolii generale/profe-
sionale/medii; -permis de condu-
cere categoria B, C, E; -vechime 
minim 10 ani - conducător auto; 
-posedă atestat profesional 
-conducător auto; -abilităţi de 
comunicare, dinamism, rezis-
tenţă la stres, disponibilitate la 
un program prelungit de lucru. 
Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul Primăriei oraşului 
Recaş. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la Compartimentul 

Resurse Umane din cadrul 
Primăriei Oraşului Recaş şi la 
nr.de telefon: 0356.177.278.

Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de  
18.04.2016 orele 10.00 pentru 
ocuparea  funcției  contractuale 
de conducere : - DIRECTOR  la 
Centrul pentru informare şi 
promovare  turistică. Condițiile 
principale de participare sunt: 
-studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diploma de 
licență sau similar, specialitatea: 
turism, geografie,comunicare si 
relatii internationale, afaceri 
internaționale, marketing, admi-
nistrarea  afacerilor;  -vechime 
în specialitatea studiilor  minim 
3 ani. Relaţii suplimentare se pot 
obţine  la Compartimentul  
resurse umane, din cadrul 
Primăriei Municipiului Dorohoi,  
la  tel. 0231/610133, interior 114 
sau pe site-ul  instituţiei www.
primariadorohoi.ro .Tematica de 
concurs si conditiile de concurs 
sunt afisate la sediul institutiei.

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

CITAȚII  
l Aniculăesei Vasile cu ultimul 
domiciliu cunoscut în loc. 
Tudora, jud. Botoşani, este 
chemat în data de 19.04.2016, la 
Judecătoria Botoşani, în dosarul 
nr. 16975/193/2015, având ca 
obiect divorţ cu copil.

l În data de 29.03.2016, ora 
10.00, sunt chemați la succe-
siune Volintir Cornel şi Nan 
Gabriela, la biroul individual 
notarial Ionaş Alexandru Mihai, 
cu sediul în Braşov, bld. 15 
Noiembrie nr. 76, jud. Braşov.

l Rotariu Silviu şi Rotariu Eva 
sunt chemați la Judecătoria 
Braşov, în dos. 10796/197/2015, 
în data de 13.04.2016, sala J1, 
ora 9.00, pentru constatare nuli-
tate act juridic.

l Băilă Romeo, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în mun. 
Săcele, str. Viitorului bl. 26, sc. 
C, et. 3, ap. 14, jud. Braşov, este 
citat la Biroul Individual Nota-
rial Albu- Comăniță Andreea- 
Maria din mun. Săcele, str. Al. I. 
Lapedatu nr. 1, jud. Braşov, 
pentru data de 18.04.2016, ora 
12.00, în vederea dezbaterii 
procedurii succesorale privind 
pe defuncta Filip Maria, dece-

dată la data de 18.01.2015, cu 
ultimul domiciliu în mun. 
Săcele, b-dul George Moroianu 
nr. 359, jud. Braşov.

l Societatea Moracont SRL este 
citată la Judecătoria Craiova pe 
data de luni, 28.03.2016, ora 
8.30, completul C10, în calitate 
de pârâtă în dosarul civil 
nr.22914/215/2015, în proces cu 
reclamanta Asociaţia de Propri-
etari 162B Craioviţa Nouă.

l Numitul Mirescu Adrian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Craiova, Str. Bărăga-
nului, nr.67, jud. Dolj, este citat 
la Judecătoria Craiova în data 
de marţi, 05.04.2016, ora 8.30, 
completul nr.CMF2, în calitate 
de pârât în dosarul civil nr. 
23128/215/2015, în proces cu 
reclamanta Mirescu Ani Sorina. 

l Pârâtul Radu Constantin-Se-
bastian, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Timişoara, Aleea 
Poiana Ruscăi, nr. 11, bl. A4, et. 
3, ap. 13, jud. Timiş, în prezent 
cu domiciliul necunoscut, este 
chemat la Judecătoria Timi-
şoara, cu sediul în Timişoara, str.
Piaţa Ţepeş Vodă, nr.2/A, în 
dosarul nr.29370/325/2015, 
pentru termenul de judecată din 
data de 12.04.2016, ora  09.00, 
sala 327, Completul 13, în 
proces cu reclamanta Radu 
Sanja, pentru divorţ.

l Numitii Mihai Margareta si 
Mihai Dumitru, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Bucuresti, 
Sector 6, str.Nicolae Filimon, 
nr.34,bl.15,sc.2,ap.53, sunt citati 
in data de 19.04.2016, ora-12.30 
la Judecatoria Sectorului-6 (str.
Stirbei Voda 115), Completul 
18-C, camera 203,in calitate de 
p a r a t i  i n  d o s a r u l 
nr.958/303/2016, pentru cauza 
PRETENTII, reclamanti fiind 
Matei Alexandru si Matei 
Adriana.

DIVERSE  
l In vederea solutionarii dosa-
rului de reconstituire a dreptului 
de proprietate d-na Guta Elisa-
beta, fiica lui Simion Dumitru si 
Simion Joita, nascuta la data de 
03.05.1950 in local i tatea 
Focsani,cu ultimul domiciliu 
cunoscut in mun.Focsani, str.Aleea 
Echitatii, nr.19,bl.P1,sc.IV, Et.III 
ap.75,judetul Vrancea este invitata 
sa se prezinte la sediul Primariei 
comunei Vulturu,judetul Vrancea 
pana cel tarziu la data de 
11.04.2016.In caz de neprezentare 
dosarul va fi respins.

ANUNȚURI
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l Subsemnaţii Daciu Georgel, 
administrator la SC. Canivet.
SRL şi Ristea Iulian, adminis-
trator la SC. Provet SRL, 
potrivit dispoziţiilor Art. 318 Al. 
3  C.P.P., cerem scuze public 
Societăţii Comerciale Pasteur, 
Filiala Filipesti SRL, ca urmare  
a punerii în circulaţie a produ-
sului (Cyper-Vet 50 ml. si 100 
ml.) purtând o marca identică 
cu marca inregistrată.

l SC Cold Technic Group SRL 
avand sediul in judetul Bucu-
resti, Str.Drumul Gazaru-
lui,nr.34-36, bl138,sc2,et2,ap.31, 
sector_4, titular al planului/
programului "Intocmire PUZ 
pentru construire,servicii, 
comert, bransamente si utilitati" 
din com.AFUMATI, str.DE340, 
T92,P337,Ilfov anunta publicul 
interesat asupra parcurgerii 
etapei de incadrare in cadrul 
sedintei Comitetului Special 
constituit in data de_03.02.2016 
urmand ca planul/programul 
propus sa fie supus procedurii de 
adoptare fara aviz de mediu. 
Observatii/comentarii si sugestii 
se primesc in scris la sediul 
A.P.M Ilfov, (tel.021.430.15.23, 
021.430.14.02, 0746.248.440)in 
termen de 10zile de la data 
publicarii anuntului.

l S.C.Radu Adrian Ionuţ, 
având sediu în Str.Ziduri Între 
Vii, nr.19, bl.H, sc.-, et.2, ap.421, 
sector 2, localitatea Bucureşti, 
titular al planului/programului 
PUD Locuinţe  Colect ive 
P+2E+M, localitatea Bucureşti, 
Str.Drumul Gura Putnei, nr.84, 
sector 3, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării 
de obţinere a avizului de mediu 
pentru planul/programul menţi-
onat şi declanşarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a 

planului/programului poate fi 
consultată la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Bucu-
reşti din Aleea Lacul Morii, nr.1 
(în spatele benzinăriei Lukoil), 
sector 6, de luni până vineri, 
între orele 9.00-12.00. Obser-
vaţii/comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul A.P.M., 
în termen de 18 zile de la data 
publicării anunţului. Notă: 
Anunţ la depunerea notificării 
-art.9 alin.(1) şi art.29 alin.(2). 
Titularul are obligaţia afişării 
anunţului şi pe propria pagină 
de internet.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentată prin 
asociat coordonator Liscan 
Aurel, în calitate de lichidator 
judiciar al Printing Point M&S 
SRL  desemnat prin hotărârea 
civilă din data de 21.03.2016, 
pronunţată de Tribunalul Bucu-
reşti, Secţia a VII-a Civilă în 
dosar nr. 14489/3/2014, notificã 
deschiderea falimentului prin 
procedura generală prevăzută 
de Legea nr.85/2006 împotriva 
Printing Point M&S SRL, cu 
sediul în Bucureşti Sectorul 2, 
Strada ORZARI, Nr. 67, Bloc 
210, Scară A, Etaj 4, Ap. 45, 
CUI 30016858, număr de ordine 
î n  r e g i s t r u l  c o m e r ţ u l u i 
J40/3789/2012. Persoanele fizice 
şi juridice care înregistrează un 
drept de creanţa născut după 
data deschiderii procedurii 
insolventei împotriva Printing 
Point M&S SRL vor formula 
declaraţie de creanţa care va fi 
înregistrată la grefa Tribunalului 
Bucureşti - Secţia a VII-a civilă, 
cu referire la dosarul nr. 
14489/3/2014, în următoarele 
condiţii  : a) termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor în tabelul 
suplimentar al creanţelor 

06.05.2016; b) termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului suplimentar al 
creanţelor  06.06.2016;  c) 
termenul pentru depunerea 
contestaţiilor la tabelul supli-
mentar 27.06.2016; d) termen 
pentru întocmirea şi afişarea 
tabelului definitiv consolidat 
07.07.2016.
 
l Judecătoria Iaşi, secția civilă 
în dosar nr. 33299/245/2014 prin 
comunicare hotărâre civilă nr. 
12398/2015 din data de 28 
octombrie 2015, în numele legii 
hotărăşte: admite în parte acți-
unea formulată de reclamantul 
R ă u  L i v i u ,  C N P : 
1700916221189, cu domiciliul în 
Iaşi, şos. Bârnova, nr.72 şi în 
Iaşi, şos. Moara de Foc, nr.12, 
bl.407, sc.B, et.7, ap.29, județ 
Iaşi în contradictoriu cu pârâtul 
Năsturaş Dragosmir-Lucian, 
CNP: 1900306226781, cu domi-
ciliul în şos. Bucium, nr.74, bl.3, 
et.2, ap.9, județ Iaşi. Obligă pe 
pârât să achite reclamantei 
suma de 402,98 lei cu titlu de 
daune material, precum şi plata 
sumei de 5000 de lei cu titlu de 
daune morale. Obligă pe pârât 
să achite reclamantului cheltuie-
lile de judecată în cuantum de 
175 lei reprezentând cheltuieli 
publicitate şi onorariu curator. 
Obligă pe pârât la plata către 
stat a sumei de 375,15 lei repre-
zentând cheltuieli judiciare către 
stat. Cu drept de apel în termen 
de 30 de zile de la comunicare, 
cererea urmând a fi depusă la 
Judecătoria Iaşi. Pronunțată în 
şedință publică, azi, 28.10.2015.

l SC Sud Rezidential Real 
Estate SRL, titular al proiectului 
imobil locuinte colective, anunta 
publicul interesat asupra luarii 

deciziei etapei de incadrare de 
catre A.P.M. Bucuresti, in cadrul 
procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului si 
de evaluare adecvata, pentru 
proiectul imobil locuinte colec-
tive, propus a fi amplasat in 
Bucuresti, Str.Drumul Cretes-
tilor, nr.29-33, sect.4. Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele 
care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul A.P.M Bucu-
resti din Aleea Lacul Morii nr.1, 
sector-6, in zilele de luni pana 
vineri, intre orele 9.00-12.00, 
precum si la urmatoarea adresa 
de internet: www.apmb.ro. 
Publicul interesat poate inainta 
c o m e n t a r i i / o b s e r v a t i i  l a 
proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 5zile de la data publi-
carii prezentului anunt, pana la 
data de 30.03.2016.

l S.C. A&V MEAT DIVERS 
S.R.L, cu sediul în comuna 
Afumati, Str.Imaşului, nr.2, 
Corp 2-Hală, judeţ llfov, anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de autorizaţie de 
mediu, în scopul desfăşurării 
activităţii 1011 -Prelucrarea şi 
conservarea cărnii, pe amplasa-
mentul din comuna Afumaţi, 
Str.Imaşului, nr.2, Corp 2-Hală, 
judeţ llfov. Informarţii privind 
impactul asupra mediului al 
activităţii pentru care se solicită 
autorizaţia de mediu pot fi 
consultate zilnic, de luni până 
joi, între orele 9.00-13.00 şi 
vineri între orele 9.00- 12.00, la 
sediul Agenţiei Pentru Protecţia 
Mediului llfov, Aleea Lacul 
Morii nr. 1 sector 6 Bucuresti, 
t e l / f a x :  0 2 1 . 4 3 0 . 1 5 . 2 3 , 
021.430.14.02, 0746.248.440. 
Observatif le, sugestiile şi/sau 
propunerile publicului se 
primesc în scris la sediul A.P.M. 
Ilfov.

NOTIFICĂRI  
l Andrei Ioan IPURL notifica 
deschiderea procedurii generale 
de insolventa fata de Aliadreli 
SRL, cu sediul în Ploiesti, Str. 
Barbu Delavrancea, nr. 10, 
Judetul Prahova, J29/2134/2003, 
CUI RO16021654, Dosar nr. 
1694/105/2016, Tribunalul 
Prahova. Termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
a d m i t e r e  a  c r e a n t e l o r 
10.05.2016; termen tabel preli-
minar: 30.05.2016; termen tabel 
definitiv: 24.06 2016; adunarea 
creditorilor va avea loc la 
06.06.2016 ora 09:00 la sediul 
administratorului judiciar.

    ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare: În conformitate 
cu prevederile art.117 din Legea 
nr.31/1990 republicată, S.C. SITI 
S .A .  anunţă  convocarea 
Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor care va avea 
loc pe data de 29.04.2016, ora 
13.00 la sediul societăţii– Strada 
Făgăraş nr.25, sector 1, Bucu-
reşti; în caz de neîndeplinire a 
cvorumului legal, adunarea se 
va amâna şi va avea loc în data 
de 30.04.2016, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine 
de zi. La şedinţa Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţiona-
rilor vor putea fi prezenţi toţi 
acţionarii existenţi în registrul 

societăţii la data de 01.04.2016. 
Ordinea de zi a acestei şedinţe 
cuprinde: 1. Cesionarea către 
salariaţi, a acţiunilor răscumpă-
rate de societate. 2. Aprobarea 
răscumpărării de către societate 
a unui număr de acţiuni, echiva-
lent cu maxim 10% din capitalul 
social. Preţul minim de răscum-
părare va fi valoarea nominală, 
preţul maxim va fi de 6 lei, iar 
durata de răscumpărare va fi de 
18 luni de la data publicării 
hotărârii AGEA în Monitorul 
Oficial. 3. Împuternicirea 
domnului Ioan Catona, Admi-
nistrator Unic, pentru îndepli-
nirea tuturor formalităţilor 
cerute de lege pentru înregis-
trarea, publicarea şi aducerea la 
îndeplinire a hotărârilor adop-
tate, cu posibilitatea de desem-
nare şi înlocuire. Materialele 
care vor fi discutate în şedinţa 
AGEA sunt puse la dispoziţia 
acţionarilor la sediul societăţii.

l Convocare: În conformitate 
cu prevederile art.117 din legea 
nr.31/1990 republicată, S.C.  
SITI S.A. anunţă convocarea 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, care va avea loc pe 
data de 29.04.2016, ora 12.00 la 
sediul societăţii– Strada Făgăraş 
nr.25, sector 1, Bucureşti; în caz 
de neîndeplinire a cvorumului 
legal, adunarea se va amâna şi 
v a  a v e a  l o c  î n  d a t a  d e 
30.04.2016, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine 
de zi. La şedinţa Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor vor 
putea fi prezenţi toţi acţionarii 
existenţi în registrul societăţii la 
data de 1.04.2016. Ordinea de zi 
a  acestei şedinţe cuprinde: 1.  
Prezentarea şi aprobarea Rapor-
tului Administratorului Unic şi 
Raportului Comisiei de Cenzori; 
2. Aprobarea Situaţiilor finan-
ciare anuale aferente exerciţiului 
financiar 2015 (Bilanţul contabil 
la data de 31.12.2015 şi Contul 
de profit şi pierderi la data de 
31.12.2015); 3. Prezentarea şi 
aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2016. 4. 
Aprobarea descărcării  de 
gestiune a Administratorului 
unic pentru exerciţiul financiar 
2015. 5. Aprobarea remunerării 
Administratorului Unic şi a 
Comisiei de Cenzori în înţelesul 
Legii 31/1990, republicată cu 
modificările ulterioare.  6. Împu-
ternicirea domnului Ioan 
Catona, Administrator unic, 
pentru îndeplinirea tuturor 
formalităţilor cerute de lege 
pentru înregistrarea, publicarea 
şi aducerea la îndeplinire a hotă-
rârilor adoptate, cu posibilitatea 
de desemnare şi înlocuire. Mate-
rialele care vor fi discutate în 
şedinţa AGOA, sunt puse la 
dispoziţia acţionarilor la sediul 
societăţii.

l Administratorul unic SC 
Suport Logistic Bucuresti SA, cu 
sediul in Bucuresti, str. Teius, nr. 
73-77, sector 5,CUI RO 4019375, 
J40 /13612 /1993 ,  t e l / fax : 
0214203472/  0214200171, 
convoaca potrivit Legii 297/2004 
si a Legii nr. 31/1990 privind 
societatile comerciale, republi-
cata, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare, Adunarea 
generala ordinara a actionarilor 
pentru data de 26.04.2016 , ora 

12,00 la sediul societatii. Sunt 
convocati toti actionarii socie-
tatii inscrisi in Registrul Conso-
lidat al actionarilor la data de 
referinta 31.03.2016 si va avea 
urmatoarea ordine de zi: 1. 
Prezentarea si aprobarea rapor-
tului de gestiune al administra-
torului  pe  anul  2015;  2 . 
Prezentarea si aprobarea rapor-
tului comisiei de cenzori pentru 
activitatea financiar- contabila 
pe anul 2015; 3. Prezentarea si 
aprobarea bilantului contabil si 
a contului de profit si pierdere 
pe anul 2015; 4. Prezentarea si 
aprobarea Proiectului BVC pe 
anul 2016; 5. Stabilirea datei de 
indentificare a actionarilor 
asupra carora se rasfrang efec-
tele hotararilor AGOA, conform 
prevederilor legii 297/2004, ca 
fiind 30.04.2016. A. In conformi-
tate cu prevederile art. 7 din 
Regulamentul CNVM nr. 6/2009 
privind exercitarea anumitor 
drepturi ale actionarilor in 
cadrul adunarilor generale ale 
societatilor comerciale: (1) Unul 
sau mai multi actionari repre-
z e n t a n d  i n d i v i d u a l  s a u 
impreuna cel putin 5% din capi-
talul social are/au dreptul: a) de 
a introduce puncte in ordinea de 
zi a adunarii generale cu 
conditia ca fiecare punct sa fie 
insotit de o justificare sau de un 
proiect de hotarare propus spre 
adoptare de adunarea generala; 
b) de a prezenta proiecte de 
hotarare pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse in 
ordinea de zi a adunarii gene-
rale. (2) Drepturile prevazute la 
alin (1) pot fi exercitate numai in 
scris (transmise prin servicii de 
curierat sau prin mijloace elec-
tronice). (3) Actionarii isi pot 
exercita drepturile prevazute la 
alin (1) lit.a) si b) in termen de 
cel mult 15 zile de la data publi-
carii convocarii. B. Potrivit 
prevederilor art. 13 din Regula-
mentul CNVM nr. 6/2009 
privind exercitarea anumitor 
drepturi ale actionarilor in 
cadrul adunarilor generale ale 
societatilor comerciale: (1) 
Fiecare actionar are dreptul sa 
adreseze intrebari privind punc-
tele de pe ordinea de zi a 
adunarii generale. Societatea 
comerciala are obligatia de a 
raspunde la intrbarile adresate 
de actionari. (2) Dreptul de a 
pune intrebari si obligatia de a 
raspunde pot fi conditionate de 
masurile pe care societatile 
comerciale le pot lua pentru a 
asigura identificarea actiona-
rilor, buna desfasurare si prega-
tire a adunarii generale, precum 
si protejarea confidentialitatii si 
a intereselor comerciale ale soci-
etatilor. Societatile pot formula 
un raspuns general pentru intre-
barile cu acelas continut. Se 
considera ca un raspuns este dat 
daca informatia pertinenta este 
disponibila pe pagina de internet 
a societatii in format intrebare- 
raspuns. Actionarii pot participa 
la adunarile  generale fie 
personal prin reprezentanti in 
conditiile legii prin procuri 
speciale, care pot fi obtinute de 
la sediul societatii, incepand cu 
data publicarii convocarii 
adunarii generale ordinare a 
actionarilor in Monitorul Oficial, 
incepand cu data de 24.03.2016 
de la sediul societatii. Materia-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 6381/2014. Nr. 300917 din 24.03.2016. 
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 24 Martie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din 
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că, în ziua de 13 Aprilie 2016, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei A.J.C.O.C.T.C. “Bărăganu”- Ialomița, cu 
sediul în localitatea Slobozia, str. Lacului, nr. 20, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 18841936: 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Preț unitar de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ 
scutit *: neimpozabil. 1. Tocătoare resturi vegetale Ubaldi PLV-L160, an 2010, (Bucu), 6.400 lei; 2. 
Mașină de împrăștiat îngrășăminte SPT 500, an 2010, (Bucu), 450 lei; 3. Cositoare cu tamburi Sip Roto 
135, an 2010, (Bucu), 2.700 lei; 4. Motocoasă Husqvarna 545RX, an 2014, (Gura Ialomiței) X 2 bucăți, 
900 lei; 5. Motocoasă Husqvarna 535RX, an 2013, (Gura Ialomiței) X 2 bucăți, 600 lei; 6. Motocoasă 
Husqvarna 345R, an 2011, (Gura Ialomiței), 400 lei; 7. Motocoasă Triunfo D430, an 2011, (Gura 
Ialomiței), 400 lei; 8. Tocătoare resturi vegetale Ubaldi PLV-M160, an 2012, (Cosâmbești), 8.700 lei; 
9. Remorcă cu 2 axe Pronar T653/1, an 2012, (Cosâmbești), 10.450 lei; 10. Lamă pentru deszăpezire, 
an 2012, (Cosâmbești), 5.300 lei; 11. Plug 2 trupite, an 2012, (Cosâmbești), 2.100 lei; 12. 
Buldoexcavator Perkins MST M544 cu cupă multifuncțională 4*1, set furci stivuitor, cupă excavare, an 
2009, (Vlădeni), 51.650 lei. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 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 cel târziu în data de 11 Aprilie 2016, ora 16.30: 
oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% 
din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 
beneficiar: 29511925, la Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar 
sau cont card); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 
scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. 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-
261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 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 telefon numărul 0243.237140, interior 186, 286. Data afișării: 25.03.2016.
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lele aferente Adunarii Generale 
Ordinare a Actionarilor vor 
putea fi consultate la sediul soci-
etatii. In cazul in care nu sunt 
intrunite conditiile de cvorum 
prevazute in Actul Constitutiv al 
societati, va avea loc o noua 
sedinta in data de 27.04.2016, la 
aceeasi ora, in aceeasi loc si cu 
aceeasi ordine de zi.

l Convocare: Consiliul de 
Administraţie al PROSPEC-
ŢIUNI S.A., cu sediul în Bucu-
reşti, strada Caransebeş nr. 1, 
sector 1, J40/4072/1991, C.U.I. 
1552801, tel: 021.319.66.60, fax: 
021.319.66.56, întrunit în data 
de 09.03.2016 respectiv data de 
24.03.2016 convoacă Adunarea 
Generală Ordinară pentru data 
de 28.04.2016, ora 11:00 şi 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor pentru data 
de 28.04.2016, ora 12:00 la sediul 
societăţii din Bucureşti, strada 
Caransebeş nr. 1, sector 1. 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor va avea ca ordine 
de zi următoarele: 1. Discutarea 
şi aprobarea Raportului Consi-
liului de Administrație pentru 
exercițiul financiar al anului 
2015. 2. Discutarea şi aprobarea 
situațiilor financiare anuale 
(bilanțul contabil, contul de 
profit şi pierderi, note explica-
tive) pentru exercițiul financiar 
al anului 2015. 3. Audierea 
Raportului auditorului financiar 
asupra situațiilor financiare 
întocmite de  Prospecțiuni S.A. 
la data de 31.12.2015. 4. Discu-
tarea şi aprobarea descărcării de 
gestiune a administratorilor 
pentru exercițiul financiar al 
anului 2015. 5. Prezentarea şi 
aprobarea Bugetului de venituri 
şi cheltuieli şi a Planului de 
investiții pentru anul 2016. 6. 
Aprobarea revocării, din funcția 
de Administrator- Membru al 
Consiliului de Administrație al 
Prospecțiuni S.A. a dnei Topor 
Elena- Daniela ca urmare a 
demisiei acesteia înregistrată în 
data de 09.03.2016. 7. Alegerea 
unui nou membru în Consiliul 
de Administrație, stabilirea 
duratei mandatului şi remunera-
ției acestuia. Data limită până la 
care se pot face propunerile 
privind candidaţii pentru postul 
de administrator este 14.04.2016. 
8. Aprobarea datei de 24.05.2016 
ca dată de înregistrare a hotă-
rârii AGOA pentru identificarea 
acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârii 
AGOA, conform art. 238 din 
Legea 297/2004 privind piaţa de 
capital. 9. Aprobarea datei de 
23.05.2016 ca ex-date, conform 
Regulamentului Autorității de 
Supraveghere Financiară nr. 
13/21.08.2014. 10. Aprobarea 
împuternicirii dlui Petrişor 
Nicolae, Preşedinte al Consi-
liului de Administrație cu 
aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri AGOA 
precum şi efectuarea demersu-
rilor necesare pentru înregis-
trarea acesteia la ASF, BVB, 
Oficiul Registrului Comerțului 
Bucureşti, Actului Constitutiv 
actualizat şi a altor documente 
necesare la notariat. Aprobarea 
dreptului Preşedintelui Consi-
liului de Administrație de a 
delega toate sau o parte din 
puterile conferite mai sus 

oricărei persoane competente 
pentru a îndeplini acest mandat.
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acționarilor va avea ca 
ordine de zi următoarele: 1. 
Aprobarea ratificării Hotărârii 
Consiliului de Administrație din 
09.03.2016 referitoare la obți-
nerea unei Scrisori de Garanție 
Bancară de la Banca Comercială 
Română S.A. 2. Aprobarea 
închiderii activității şi radierea 
punctului de lucru - Depozit 
materiale explozive situat în sat 
Ohaba, comuna Șinca, județul 
Braşov. 3. Aprobarea datei de 
24.05.2016 ca dată de înregis-
trare a hotărârii AGEA pentru 
identificarea acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotă-
rârii AGEA, conform art. 238 
din Legea 297/2004 privind 
piaţa de capital. 4. Aprobarea 
datei de 23.05.2016 ca ex-date, 
conform Regulamentului Auto-
rității de Supraveghere Finan-
ciară nr. 13/21.08.2014. 5. 
Aprobarea împuternicirii dlui 
Petrişor Nicolae, Preşedinte al 
Consiliului de Administrație cu 
aducerea la îndeplinire a 
prezentei  hotărâri  AGEA 
precum şi efectuarea demersu-
rilor necesare pentru înregis-
trarea acesteia la ASF, BVB, 
Oficiul Registrului Comerțului 
Bucureşti, Actului Constitutiv 
actualizat şi a altor documente 
necesare la notariat. Aprobarea 
dreptului Preşedintelui Consi-
liului de Administrație de a 
delega toate sau o parte din 
puterile conferite mai sus 
oricărei persoane competente 
pentru a îndeplini acest mandat. 
Capitalul social al Prospecțiuni 
S.A. este format din 718.048.725 
acțiuni nominative, demateriali-
zate, cu valoare nominală de 
0,10 lei, fiecare acțiune deținută 
dând dreptul la un vot în 
Adunarea Generală a Acționa-
rilor. Participă acţionarii înscrişi 
în registrul de evidenţă al acţio-
narilor la data de 15.04.2016, 
considerată data de referinţă.  
Unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capi-
talul social are/au dreptul de a 
introduce noi puncte pe ordinea 
de zi a Adunării Generale Ordi-
nare şi/sau a Adunării Generale 
Extraordinare cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare 
de adunarea generală şi de 
asemenea are/au dreptul de a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi. Propunerile 
privind introducerea de noi 
puncte pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare şi a 
Adunării Generale Extraordi-
nare, însoţite de copiile actelor 
de identitate (buletin/ carte de 
identitate în cazul persoanelor 
fizice, respectiv certificat de înre-
gistrare în cazul persoanelor 
juridice), ale acţionarilor, pot fi 
depuse la sediul societăţii din 
Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, 
sector 1, în termen de cel mult 
15 zile de la data publicării 
prezentei convocări în Monitorul 
Oficial al României, partea a 
IV-a, în plic închis, cu menţiunea 
scrisă în clar şi cu majuscule: 
P E N T R U  A D U N A R E A 

GENERALĂ DIN DATA DE 
28/29.04.2016. Fiecare acţionar 
poate depune întrebări în scris 
privind punctele de pe ordinea 
de zi a  Adunării Generale Ordi-
nare şi/sau a Adunării Generale 
Extraordinare, însoţite de copia 
actului de identitate valabil 
(buletin/carte de identitate în 
cazul  persoanelor  f iz ice , 
respectiv certificat de înregis-
trare în cazul persoanelor juri-
dice), la sediul Societăţii din 
Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, 
sector 1, până la data de 
25.04.2016, în plic închis, cu 
menţiunea scrisă în clar şi cu 
m a j u s c u l e :  P E N T R U 
ADUNAREA GENERALĂ 
DIN DATA DE 28/29.04.2016. 
Accesul acţionarilor înscrişi în 
registrul acţionarilor la data de 
referinţă, în locul în care se 
desfăşoară adunarea generală a 
acţionarilor, este permis prin 
simpla probă a identităţii aces-
tora, făcută în cazul acţionarilor 
persoane fizice cu actul de iden-
titate sau, în cazul persoanelor 
juridice şi al acţionarilor 
persoane fizice reprezentate, în 
baza unei împuterniciri speciale 
(procuri speciale) sau generale.
Procurile speciale se pot obţine 
de la sediul societăţii sau 
accesând pagina de internet, la 
adresa www.prospectiuni.ro, 
secţiunea Investitori/AGA înce-
pând cu data de 28.03.2016. 
Împuternicirea generală se 
poate acorda de către acţionarul 
emitent, în condiţiile Legii 
297/2004 privind piața de 
capital, art. 243 alin.6 indice 2– 
6 indice 5, unui intermediar, 
conform art.2 alin.(1) punctul 14 
din aceeaşi lege sau unui avocat. 
La completarea procurilor 
speciale acționarii trebuie să țină 
cont de posibilitatea completării/
actualizării ordinii de zi, caz în 
care aceste documente vor fi 
actualizate şi disponibilizate 
până cel târziu la data de 
15.04.2016. Acţionarii persoane 
fizice care nu pot participa la 
adunarea generală, precum şi 
acţionarii persoane juridice, vor 
depune până la  data  de 
26.04.2016, la sediul societăţii, 
împuternicirile speciale sau 
generale prin care împuternicesc 
alte persoane să-i reprezinte. 
Acționarii Societății înregistrați 
la Data de Referinţă în registrul 
acţionarilor eliberat de Depozi-
tarul Central S.A. au posibili-
t a t e a  d e  a  v o t a  p r i n 
corespondenţă, înainte de 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor şi Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţiona-
r i l o r,  p r i n  u t i l i z a r e a 
formularului de buletin de vot 
pentru votul prin corespondenţă 
("Buletinul de vot"). Buletinul de 
vot poate fi obţinut începând cu 
data de 28.03.2016 de la Regis-
tratura Societăţii şi de pe websi-
t e - u l  S o c i e t ă ţ i i  ( w w w.
prospectiuni.ro). În cazul votului 
prin corespondenţă, Buletinele 
de vot, completate şi semnate, 
pot fi transmise sau depuse 
personal către/la Registratura 
Societăţii prin orice formă de 
curierat cu confirmare de 
primire astfel încât să fie înregis-
trate ca fiind primite la Registra-
tura Societăţii până cel târziu la 
data de 26.04.2016, în plic 
închis, cu menţiunea scrisă în 

clar şi cu majuscule: PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ 
DIN DATA DE 28/29.04.2016. 
Buletinele de vot care nu sunt 
primite la Registratura Societăţii 
până la data mai sus menţionată 
nu vor fi luate în calcul pentru 
determinarea cvorumului şi 
majorităţii în Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor şi 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor. La comple-
tarea votului prin corespondență 
acționarii trebuie să țină cont de 
posibilitatea completării/actuali-
zării ordinii de zi, caz în care 
aceste documente vor fi actuali-
zate şi disponibilizate până cel 
târziu la data de 15.04.2016 Sub 
sancţiunea neluării în conside-
rare a voturilor exprimate prin 
corespondenţă în caz contrar, 
formularele de vot prin cores-
pondenţă trebuie însoţite obliga-
toriu de documente care să 
permită identificare acţionarilor, 
astfel: În cazul acţionarilor 
persoane fizice: -copie C.I./B.I. 
sau paşaport în termen de vala-
bilitate; -un specimen de semnă-
tură legalizat/ certificat de un 
notar public sau de un organism 
cu competenţe de legalizare/ 
certificare a semnăturii sau se 
poate proceda direct la legali-
zarea/certificarea semnăturii 
aplicate pe formularul de vot 
prin corespondenţă;
-dacă este cazul, copie C.I./B.I. 
paşaport în termen de valabili-
tate şi specimen de semnătură 
care să îndeplinească toate 
condiţiile de mai sus pentru 
reprezentantul legal al acţiona-
rului persoană fizică, precum şi 
copie a documentului oficial 
care atestă calitatea de reprezen-
tant legal (poate fi orice docu-
ment din care rezultă lipsa 
capacităţii de exerciţiu a acţio-
narului persoană fizică şi/sau 
motivul pentru care acestuia i-a 
fost desemnat un reprezentant 
legal). În cazul acţionarilor 
persoane juridice:  -copie 
C.I./B.I. sau paşaport în termen 
de valabilitate pentru reprezen-
tantul legal al acţionarului- 
persoană juridică; -un specimen 
de semnătură pentru reprezen-
tantul legal al acţionarului, 
legalizat/ certificat de un notar 
sau de un alt organism cu 
competenţe de legalizare/ cerifi-
care a semnăturii sau se poate 
proceda direct la legalizarea/ 
certificarea semnăturii aplicate 
pe formularul de vot prin cores-

pondenţă; -copie a certificatului 
de înmatriculare sau a unui 
document echivalent; -copie a 
documentului oficial care atestă 
calitatea de reprezentant legal a 
persoanei fizice care semnează 
formularul de vot prin corespon-
denţă în numele acţionarului- 
persoană juridică (poate fi un 
certificat emis de Registrul 
Comerţului sau de orice alt 
organism similar). 
Documentele, materialele infor-
mative şi proiectele de hotărâri 
în legătură cu Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor şi 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor pot fi consul-
tate de acţionari la sediul 
societăţii, în zilele lucrătoare, 
începând cu data de 28.03.2016. 
 În cazul în care nu se întruneşte 
cvorumul legal, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor şi 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor, vor avea loc 
în data în data de 29.04.2016 în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu 
aceeaşi ordine de zi. Pentru a se 
asigura condiţii bune de desfă-
şurare a Adunării Generale a 
Acționarilor Prospecțiuni S.A., 
rugăm ca acţionarii să-şi anunţe 
din timp intenţia de a participa 
la şedinţă, la telefon numărul 
021319.66.60/ int.2127 sau prin 
fax la numărul 021.319.66.56, 
până cel târziu în data de 
21.04.2016 Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la Biroul 
Juridic/ Relaţii Investitori, la 
numărul de telefon menţionat 
mai sus şi pe website-ul societăţii 
(www.prospectiuni.ro).
Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie, Petrişor Nicolae.

l Convocare: administratorul în 
funcţie al S.C. COMPLEX 
C O M E T  S . A .  B u c u r e ş t i 
J40/391/1990, CIF: RO2622360, 
t e l :  0 2 1 / 4 4 4 1 8 6 6 ,  F a x : 
021/4441869. În conformitate cu 
prevederile Art. 117 ale Legii nr. 
31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, dna 
Mihaila Maria Otilia– membru 
al Consiliului de administraţie al 
Societăţii, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor S.C. COMPLEX COMET 
S.A. Bucureşti în data de 
28.04.2016 ora 13,00, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor Societăţii ţinut 
de către Depozitarul Central la 
sfârşitul zilei de 12.04.2016, 
stabilită ca „dată de referinţă”, 

la sediul societăţii din B-dul 
Timişoara nr.84, sector 6, Bucu-
reşti, cu următoarea Ordine de 
Zi: 1.Discutarea şi aprobarea 
Bilanţului şi a Contului de Profit 
şi Pierderi la data de 31.12.2015. 
2. Discutarea şi aprobarea 
Raportului de gestiune al Consi-
liului de administraţie al Socie-
tăţi i  pentru anul 2015 şi 
descărcarea de gestiune a admi-
nistratorilor Societăţii pentru 
anul 2015.  3. Discutarea şi 
aprobarea Bugetului de venituri 
şi cheltuieli pentru anul 2016. 4. 
Discutarea şi aprobarea Rapor-
tului auditorului financiar al 
Societăţii de auditare a situaţi-
ilor financiare pentru anul 2015. 
5. Revocarea din funcţia de 
administrator– Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie a 
domnului Tripon Gheorghe şi 
descărcarea de gestiune a aces-
tuia. 6. Revocarea din funcţia de 
administrator al Societăţii a 
domnului Barle Catalin-Ghe-
orghe din funcţia de membru a 
Consiliului de Administraţie. 7. 
Numirea în funcţia de adminis-
trator– a societăţii a domnului 
Herdelau Adrian Gabriel. 8. 
Numirea în funcţia de adminis-
trator a doamnei Dan Nicoleta. 
9. Numirea în functia de 
Auditor intern al Societăţii, 
pentru anul 2016, a doamnei 
Irimia Ramona- Gabriela, 
expert contabil, cetăţean român, 
legitimată cu C.I. seria RR nr. 
930387 S.P.C.E.P. Sector 3 la 
data de 04.05.2012, CNP 
2790217431532, domiciliată în 
Bucureşti, str. Baia-Mare nr.8, bl. 
7A1, sc.1, et.10, ap.41, sector 3, 
înscrisă în Tabloul CECAR –
filiala Bucureşti sub nr. matricol 
50508. 10. Stabilirea datei  de 
20.05.2016 ca ”data de înregis-
trare”, în conformitate cu art. 5 
alin.11 din Regulamentul A.S.F. 
nr. 6/2009, republicat. 11. Stabi-
lirea datei de 19.05.2016  ca data 
„ex date”, în conformitate cu 
prevederile art. 2 lit. f) din 
Regulamentul nr. 6/2009 privind 
exercitarea anumitor drepturi 
ale acţionarilor în cadrul adună-
rilor generale ale societăţilor 
comerciale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 12. 
Împuternicirea doamnei Mihaila 
Maria Otilia, administrator al 
Societăţii, să reprezinte socie-
tatea în relaţia cu Oficiul Regis-
trului Comerţului Bucureşti, 
Bursa de Valori Bucureşti S.A., 
Autoritatea de Supraveghere 

ANUNȚURI

publicitate
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Financiară şi/sau orice altă 
persoană– fizică sau juridică– 
implicată pentru a semna Hotă-
rârile adoptate în cadrul 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, precum şi de a 
înregistra, publică, raporta către 
orice persoana interesată Hotă-
rârea Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor Societăţii, 
precum şi a îndeplini orice 
formalităţi ar fi necesare în 
scopul aducerii la îndepinire a 
Hotărâr i lor  adoptate  de 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, putând întocmi, 
semna şi depune ori primi orice 
acte ar fi necesare în acest scop, 
semnătura sa fiind pe deplin 
opozabila atât societăţii, cât şi 
terţilor, putând delega, pe bază 
de delegaţie, o altă persoană 
pentru a aduce la îndeplinire 
anumite operaţiuni în scopul 
inregistrării şi publicării Hotă-
rârii Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor. Acţionarii 
au dreptul de a introduce puncte 
pe ordinea de zi a AGOA şi de a 
pune întrebări privind aceasta în 
conformitate cu art.7 şi 13 din 
Regulamentul  CNVM nr. 
6/2009, drepturi care sunt 
respectate, astfel: Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social al 
Societăţii (denumiti în cele ce 
urmează “Iniţ iatori”)  au 
dreptul: a) De a introduce 
puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus  spre adoptare 
de adunarea generală şi b) De a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
oridnea de zi a adunării gene-
rale. Propunerile privind intro-
ducerea de noi puncte pe 
ordinea de zi a Adunării trebuie 
să fie însoţite de copiile actelor 
de identitate ale iniţiatorilor. 
Cererile cu privire la introdu-
cerea unor noi puncte pe ordinea 
de zi a Adunării se înaintează 
Consiliului de Admninistraţie al 
societăţii în termen de 15 zile de 
la data publicării Convocato-
rului Adunării, numai în scris, în 
plic închis, cu menţiunea 
“Pentru Adunarea generală 
Ordinară a Acţionarilor S.C. 
COMPLEX COMET S.A. din 
data de 28.04.2016 ” însotite de 
copia actului de identitate 
valabil al iniţiatorului (în cazul 
persoanelor fizice buletin/carte 
de identitate, respectiv în cazul 
persoanelor juridice, bultein /
carte de identitate a reprezen-
tantului legal împreună cu certi-
ficatul constator eliberat de 
Registrul Comerţului, nu mai 
vechi de 30 de zile). Ordinea de 
zi completată cu punctele 
propuse de acţionarii sus menţi-
onaţi va fi publicată cu îndepli-
nirea cerinţelor prevăzute de 
lege şi actul constitutiv pentru 
convocarea adunării generale. 
Proiectele de hotărâri pentru 
punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse în ordinea de zi 
a Adunării se înaintează Consi-
liului de Admninistraţie al socie-
tăţii în termen de 15 zile de la 
data publicării Convocatorului 
Adunării, numai în scris, în plic 
închis, cu menţiunea “Pentru 

Adunarea generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. COMPLEX 
COMET S.A. din data de 
28.04.2016” însoţite de copia 
actului de identitate valabil al 
iniţiatorului (în cazul persoa-
nelor fizice buletin/carte de 
identitate, respectiv în cazul 
persoanelor juridice, buletin /
carte de identitate a reprezen-
tantului legal împreună cu certi-
ficatul constator eliberat de 
Registrul Comerţului, nu mai 
vechi de 30 de zile). Acţionarii 
Societăţii, indiferent de partici-
paţia deţinută în capital social, 
pot transmite întrebări în scris 
privind punctele de pe ordinea 
de zi a Adunării. Acţionarii pot 
pune, de asemenea, întrebări 
doar însoţite de copia actului de 
identitate valabil (în cazul 
persoanelor fizice buletin/carte 
de identitate, respectiv în cazul 
persoanelor juridice, bultein /
carte de identitate a reprezen-
tantului legal împreună cu certi-
ficatul constator eliberat de 
Registrul Comerţului, nu mai 
vechi de 30 de zile). În cazul 
neîntrunirii cvorumului cerut de 
lege, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor se convoacă 
pentru data de 29.04.2016, în 
acelaşi loc şi la aceeaşi oră. 
Primirea acţionarilor la secreta-
riatul Adunărilor Generale 
Ordinară a Acţionarilor, pentru 
validarea prezenţei, va începe la 
ora 11:30. Informaţii referitoare 
la Convocator, materialele 
supuse dezbaterii aferente punc-
telor înscrise pe Ordinea de zi, 
inclusiv modelul de procură 
specială şi Lista cu informaţii cu 
privire la numele, localitatea de 
domiciliu şi calificarea profesio-
nala a persoanelor propuse 
pentru numire în funcţia de 
administratori se află la dispo-
ziţia acţionarilor pe pagina web 
a Societăţii– www.complex-
comet.ro -putând fi consultată 
începând cu data de publicării 
convocării, la sediul social din 
Bucureşti, Bd. Timişoara nr. 84, 
sector 6 sau pe website-ul: www.
complexcomet.ro - secţiunea 
STIRI. Acţionarii persoane 
fizice pot fi reprezentaţi în 
adunările generale prin alţi acţi-
onari în baza procurilor speciale 
sau prin alte persoane în baza 
procurilor autentificate. După 
completare şi semnare procurile 
vor fi depuse la sediul social cu 
cel puţin 5 (cinci) zile înaintea 
adunării. Nerespectarea terme-
nului de depunere a procurilor 
conduce la imposibilitatea parti-
cipării la adunările generale. În 
conformitate cu art.123 alin.2 
din Legea nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale– republi-
cată, cu modificările si comple-
tările ulterioare,  data de 
referinţă pentru acţionarii înre-
gistraţi în Depozitarul Central 
îndreptatiti sa voteze în cadrul 
Adunării Generale Ordinară a 
Acţionarilor este sfârşitul zilei 
de: 12 aprilie 2016.  Prezentul 
Convocator a fost semnata 
astazi, 24.03.2016, în Bucureşti. 
S.C. COMPLEX COMET S.A. 
Bucureşti, Administrator în 
funcţie, Mihaila Maria Otilia.

l Convocator. Consiliul de 
Administratie al Societăţii 
Comerciale “Vitrometan” S.A. 
cu sediul in Medias, Sos. Sibi-

ului, nr.31-33, inregistrata la 
Oficiul Registrului Comertului 
Sibiu  sub nr. J/32/8/1991, C.U.I. 
803786,  (în continuare “Socie-
tatea”), în temeiul prevederilor 
art. 117 din Legea nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, 
r e p u b l i c a t ă ,  c o n v o a c ă : 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor înscrişi în Registrul 
Acţionarilor Societăţii la sfăr-
şitul zilei de 12.04.2016 (data de 
referinţă) pentru data de 
26.04.2016, ora 10:00, la sediul 
Societăţi i  din Municipiul 
Mediaş, Str. Soseaua Sibiului nr. 
31-33, Judeţul Sibiu. În cazul în 
care la data pentru Adunarea 
menţionata mai sus, nu se întru-
neşte cvorumul de prezenţă 
prevăzut în Actul constitutiv, în 
temeiul prevederilor art. 118 din 
Legea  nr. 31/1990, se convoacă 
şi se fixează:- cea de-a doua 
Adunare Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 
27.04.2016, ora 10:00, la sediul 
societăţii din Municipiul Mediaş, 
Str. Soseaua Sibiului nr. 31-33, 
Judeţul Sibiu. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare este 
următoarea: 1. Prezentarea si 
aprobarea Raportului  de 
Gestiune al Consiliului de 
Administratie pentru exerciţiul 
financiar al anului 2015. 2. 
Prezentarea si aprobarea Bilan-
ţului Contabil şi a Contului de 
profit şi pierderi pentru exerci-
tiul financiar al anului 2015. 3. 
Aprobarea descarcarii  de 
gestiune a administratorilor 
pentru activitatea desfasurata in 
anul 2015. 4. Propunerea datei 
de 13.05.2016 ca data de inregis-
trare de la care se rasfrang efec-
tele hotararii Adunarii Generale 
Ordinare a Actionarilor.  5. 
Stabilirea persoanei imputerni-
cite sa indeplineasca procedurile 
legale de inregistrare si publicare 
a hotararilor AGOA si ducerea 
la indeplinire a acestora. La 
Adunare pot participa şi vota 
acţionarii înregistraţi la data de 
referinţă, în nume propriu sau 
prin reprezentant pe bază de 
procură specială, conforma cu 
prevederile art. 15 din Regula-
mentul CNVM 6/2009, care este 
valabila doar pentru Adunarea 
pentru care a fost solicitata. 
Conform prevederilor art. 5 
coroborate cu prevederile art. 7 
din Regulamentul CNVM 
6/2009, unul sau mai mulţi acţi-
onari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/au următoa-
rele drepturi: - Să introducă 
puncte pe ordinea de zi a 
Adunării, însoţite de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre, în 
termen de cel mult 15 zile de la 
data publicării convocatorului; - 
Să prezinte proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse a fi incluse pe ordinea 
de zi,  in termen de cel mult 15 
zile de la data publicării convo-
catorului; Aceste drepturi pot fi 
exercitate doar în scris, printr-o 
cerere adresata Consiliului de 
Administrație, transmise prin 
servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice. Conform 
prevederilor art. 5 coroborate cu 
prevederile art. 13 din Regula-
mentul CNVM 6/2009, fiecare 
acționar are dreptul de a adresa 
întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a Adunării Socie-

tății, care are obligația de a 
răspunde la întrebările adresate 
de acționari conform dispoziți-
ilor prevăzute de art. 13, alin. (2) 
din Regulamentul CNVM 
6/2009. Un exemplar original al 
procurii speciale se va depune la 
sediul Societăţii, cel târziu cu 48 
de ore înainte de prima întrunire 
a Adunării. Procurile nedepuse 
în termen nu vor fi luate în 
considerare. In temeiul artico-
lului 18 alin. (2) din Regula-
mentul  C.N.V.M. 6/2009, 
acționarii pot exercita dreptul de 
vot prin corespondenta cores-
punzător acțiunilor înregistrate 
in Registrul Acționarilor la data 
de referința, asupra punctelor 
înscrise pe ordinea de zi a 
Adunării înainte de data stabi-
lita pentru tinerea acesteia.  La 
şedința Adunării, acționarii 
Societății pot participa după 
cum urmează :  Acț ionar i 
persoane juridice: -prin repre-
zentantul legal – pe baza unui 
document oficial care îi atestă 
această calitate (ex.: act consti-
tutiv, certificat constatator 
eliberat de registrul comerțului/
alta autoritate competenta), 
-prin persoana căreia i s-a 
delegat competenţa de reprezen-
tare – pe lângă documentul 
menţionat mai sus care atestă 
calitatea de reprezentant legal al 
acționarului persoana juridica se 
va prezenta şi procura specială 
semnată de reprezentantul legal 
al persoanei juridice respective, 
in baza Hotărârii organului 
statutar care să indice persoana 
împuternicită sa voteze în cadrul 
Adunării, precum şi ordinea de 
zi a respectivei adunări.  Acțio-
nari persoane fizice: pe baza 
buletinului/cărţii de identitate/
paşaportului, după caz. Înce-
pând cu data convocării, se pun 
la dispoziția acţionarilor formu-
larele si materialele Adunărilor, 
precum si formularul de procura 
speciala care va avea următoa-
rele destinații: unul pentru acți-
onar, unul pentru reprezentant si 
unul pentru emitent, vizând 
problemele înscrise pe ordinea 
de zi, la sediul societăţii din 
Mediaş, str. Sos.Sibiului, nr. 
31-33, Judeţul Sibiu, sau pe 
site-ul societăţii  : www.vitro-
metan.ro. Consiliul de Adminis-
tratie, Presedinte CA  Max 
Monibi

LICITAȚII  
l Subscrisa VIA INSOLV 
SPRL scoate la vânzare ince-
pand cu data de 31.03.2016 prin 
licitaţie publică proprietate 
imobiliara (teren-3779mp si C1 
si C2) situate in com Gura Viti-
oarei, sat Bughea de Jos, tarla 3, 
parcela F144, jud. Prahova la 
pretul de evaluare redus cu 20% 
(88.318,40 lei fara TVA) aparti-
nand SC Floreal Construct SRL 
SRL, ora 13.00. Persoanele inte-
resate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu 
o zi înainte de data licitaţiei. In 
cazul neadjudecării vânzarile 
vor fi reluate în zilele de 
0 6 . 0 4 . 2 0 1 6 ,  1 2 . 0 4 . 2 0 1 6 , 
18.04.2016, respectiv 22.04.2016 
la aceleasi ore la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 

ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.”

l Subscrisa VIA INSOLV 
SPRL, lichidator judiciar al 
Foraj Bucuresti SA scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
pornind de la pretul de evaluare 
apartament in litigiu in supra-
fata desfasurata de 59,02 mp, 
situat in Oradea, judet Bihor. 
Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în data de 31.03.2016, ora 
13/00. In cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de  
1 4 . 0 4 . 2 0 1 6 ,  2 8 . 0 4 . 2 0 1 6 , 
12.05.2016 respectiv 26.05.2016 
la aceeasi ora la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.

l Control Trading S.R.L., socie-
tate in insolventa, prin adminis-
trator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Jud. Prahova, vinde imobil 
situat in Ploiesti, Str. Buna 
Vestire, nr.23, Jud. Prahova, 
(teren intravilan in suprafata de 
153 mp) la pretul de 100.000 
euro, pret fara TVA. Licitatia se 
va tine in data de 15.04.2016 ora 
11:00, la sediul administrato-
rului judiciar din Ploiesti, iar in 
cazul in care bunul nu va fi 
adjudecat, licitatia se va tine in 
data de 18.04.2016, 09.05.2016, 
16.05.2016, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de parti-
cipare se pot obtine numai de la 
sediul lichidatorului. Telefon/
fax :  0244597808 ;  mobi l : 
0723357858; www.andreiioan.ro.

l Anunţ de licitaţie pentru – 
concesionarea suprafeţei de 323  
mp teren situat în intravilanul 
satului Hangu identificat prin 
NCP 51902 şi 52 mp teren situat 
în intravilanul satului Hangu, 
punctul Boboteni identificat prin 
NCP 52009. La sediul din 
comuna Hangu, licitaţia publică 
va avea loc la data de 14 aprilie 
2016, ora 12:00, iar ofertele se 
depun în aceeaşi zi până la ora 
10:00. Caietul de sarcini poate fi 
achiziţionat de la sediul Primă-
riei Hangu, în zilele de luni – 
vineri, ora 08:00- 16:00 până la 
data de 14.04.2016, ora 10:00, 
persoana de contact Viceprimar 
Hagiu Mihai, tel. 0233.257501. 
În caz de neadjudecare, licitaţia 
se  va  repeta  pe  data  de 
16.05.2016, ora 12:00, termenul 
de  depunere  a  ofer te lor 
16.05.2016, ora 12:00, dacă nici 
la această dată nu se va adju-
deca se va trece la negocierea 
directă cu unul dintre ofertanţi.

l S.C. CITADIN S.A. Iasi, cu 
sediul in Bd. T. Vladimirescu, nr. 
32C, cod 700310, organizeaza la 
sediul  sau procedura de 
„Selectie de oferte”, cu oferte de 
pret in plic inchis, in vederea 
atribuirii contractului „uleiuri 
auto, unsori consistente, ulei 
mineral term 53”. Pentru parti-
ciparea la procedura de achi-
zitie, ofertantul trebuie sa 

indeplineasca conditiile cerute in 
„Documentatia de achizitie” 
care se poate ridica de la sediul 
SC CITADIN SA, serviciul achi-
zitii, contra sumei de 100 lei 
pana pe data de 30.03.2016. 
Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: 
pretul cel mai scazut. Documen-
tatia de ofertare va fi depusa la 
registratura unitatii, pana la 
data de 31.03.2016, orele 10:00. 
Procedura se va desfasura la 
sediul S.C. CITADIN S.A. in 
ziua de 31.03.2016, cu incepere 
de la orele 12:00. Relatii supli-
mentare privind procurarea 
documentatiei si conditiile de 
participare se pot obtine la tel.: 
0232 – 240.887.

l Primăria Comunei Stelnica, 
cod fiscal 4364799, com.Stelnica, 
cod poştal: 927230, judeţul 
I a l o m i ţ a ;  T e l e f o n /
Fax:  0243.361.785, e-mail: 
primaria.stelnica@yahoo.com, 
o r g a n i z e a z ă  î n  d a t a  d e 
12.04.2016, ora 11.00, licitaţie 
publică pentru constituirea 
dreptului de superficie şi închiri-
erea unor bunuri ce aparţin 
domeniului privat al comunei 
Stelnica, după cum urmează: 
1.Informaţii generale privind 
obiectul superficiei. *Obiectul 
superficiei îl constituie terenul în 
suprafaţă de 1029mp, situat în 
intravilanul comunei Stelnica, 
tarlaua 26/5/1, parcela 29, str.
Tineretului, nr.17, jud.Ialomiţa. 
Terenul se află în intavilanul 
localităţii Stelnica, are categoria 
de folosinţă curţi construcţii. 
Bunul ce face obiectul superfi-
ciei este destinat pentru reali-
zarea unei case de locuit. 2.
Informaţii generale privind 
obiectul închirieri. *Obiectul 
închirieri îl constituie închirierea 
spaţiul cu destinaţia „Cabinet 
medical” în suprafaţă de 30mp, 
aflat în clădirea Dispensarului 
Uman, situat în comuna Stel-
nica, satul Maltezi, Str.Eroilor 
Aviatori, nr.22. Detalii suplimen-
tare se pot obţine de la sediul 
autorităţii contractante, la 
telefon: 0243.361.785.

l Centrul Chinologic Sibiu, cu 
sediul in Sibiu, Calea Dumbravii 
nr. 157, tel. 0269-23.51.81, fax 
0269-24.00.90,  cod f iscal 
4240928,  cont  IBAN RO 
42TREZ765005XXX00209 
deschis la Trezoreria Sibiu, orga-
nizeaza cedarea cu titlu gratuit a 
14 caini de serviciu. Animalele 
pot fi vazute la sediul Centrului 
Chinologic Sibiu. Transmiterea 
fara plata va avea loc in peri-
oada 25.03.2016-08.04.2016, la 
sediul Centrului Chinolog Sibiu. 
Lista completa a bunurilor si 
relatii suplimentare se obtin la 
telefon: (40) 0269-235.181; fax 
(40) 0269-24.00.90,  www.
centrulchinologic.ro/interespu-
blic/licitatiipublice/, sau la sediul 
c e n t r u l u i  S i b i u ,  C a l e a 
Dumbravii nr. 157.

l Debitorul SC Rubinio Club 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: Proprietate imobiliară 
situată în Bucureşti, Șos. Ștefan 
cel Mare nr. 31, bl. 29, parter, 
sector 2, compusă din: 1.Teren în 
suprafață de 1.474 mp, având 

ANUNȚURI


