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OFERTE SERVICIU
l Primăria Municipiului Dorohoi
organizează în data de 25.05.2016
orele 10.00, concurs pentru ocuparea
1(UNA ) funcţie publică de
execuție: - referent clasa III, grad
profesional superior treapta de
salarizare 3 la Serviciul urmărire,
încasare, executare silită, constatare, impunere și control, personae
fizice; Principalele cerinţe obligatorii de participare la concurs;
-studii medii: liceul, absolvit cu
diploma de bacalaureat;-Specialitatea studiilor în domeniu
economic; -minim 9(nouă) ani
vechime în specialitatea studiilor.
Dosarele de înscriere se pot depune
la Compartimentul resurse umane,
în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului. Pentru relaţii
suplimentare vă puteţi adresa la
Compartimentul resurse umane,
din cadrul Primăriei Municipiului
Dorohoi sau la tel. 0231/610133,
interior 114.
l Direcţia Asistenţă Socială, din
subordinea Consiliului Local Buftea,
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de
execuţie, vacantă, de inspector, clasa
I, gradul profesional principal în
cadrul Compartimentului Asistenţă
Socială. Condiţiile de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de inspector, clasa I,
gradul profesional principal în
cadrul Compartimentului Asistenţă
Socială, sunt cele prevăzute la art.
54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, (r2),
cu modificările și completările ulterioare, la care se adaugă: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă; -vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 5 ani.
Dosarele de înscriere se pot depune
la sediul Direcţiei Asistenţă Socială
a orașului Buftea, în termen de 20
de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a și trebuie să conţină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificările și completările ulterioare. Proba scrisă va avea loc în
data de 27.05.2016 ora 10,00, iar
interviul va avea loc în data de
31.05.2016 ora 10,00 la sediul Direcţiei Asistenţă Socială. Relaţii suplimentare și bibliografia se pot obţine
de la sediul Direcţiei Asistenţăn
Socială, telefon nr. 031/8241231, int.
110 sau pe site-ul Primăriei orașului
Buftea.
l Direcţia Generală de Poliţie
Locală Sector 6 organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea unei
funcţii publice specifice de execuţie
vacante de poliţist local clasa I, grad
profesional debutant din cadrul
Serviciul Evidenţa Persoanelor,
Proximitate și Evidenţă Contravenţii- Direcţia Ordine Publică.
Proba scrisă a concursului se va
desfășura la sediul Primăriei Sector
6 din Calea Plevnei nr. 147-149
Sector 6, în data de 26 mai 2016,
ora 10.00. Data susţinerii interviului
va fi comunicată ulterior. Condiţiile
de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul D.G.P.L.
Sector 6, situat în Şos. Orhideelor nr.
2d Sector 6. Informaţii suplimentare
se pot obţine la sediul instituţiei și la
numărul de telefon: 021.413.17.38
-Serviciul Resurse Umane, Formare
Profesională și Instruire.
l Teatrul de Animaţie Ţăndărică,
cu sediul în București, Str.Eremia
Grigorescu, nr.24, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de:
Şef serviciu (S) II -1 post

-cf.H.G.nr.286/2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 20.05.2016, ora 12.00;
-Proba interviu în data de
20.05.2016, ora 15.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -Studii de masterat în
domeniul economic; -experinţă în
mecanisme tâmplărie, sculptură
lemn, pictură; -cunoștinţe de
operare/programare pe calculator;
-Vechime în administraţie publică
minim 5 ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
creart, din Str.Piaţa Lahovari nr.7,
sector 1, Compartimentul Resurse
Umane. Relaţii suplimentare la
sediul din Str.Piaţa Lahovari, nr.7,
sector 1, Compartimentul Resurse
Umane, persoană de contact:
Iordache Florentina, Telefon:
0728.728.659.
l Teatrul de Animaţie Ţăndărică,
cu sediul în București, Str.Eremia
Grigorescu, nr.24, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de:
Şef birou (S) II -1 post
-cf.H.G.nr.286/2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 19.05.2016, ora 12.00;
-Proba interviu în data de
19.05.2016, ora 15.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii superioare în comunicare și relaţii publice; -experienţă
privind activitatea de organizare
spectacole de teatru pentru copii;
-atestat de Impresar artistic; -cunoștinţe de operare/programare pe
calculator; -vechime în domeniul
teatral minim 5 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul creart, din Str.Piaţa Lahovari,
nr.7, sector 1, Compartimentul
Resurse Umane. Relaţii suplimentare la sediul din Str.Piaţa Lahovari,
nr.7, sector 1, Compartimentul
Resurse Umane, persoană de
contact: Iordache Florentina,
telefon: 0728.728.659.
l Primăria Coțofenii din Față, cu
sediul în localitatea Coțofenii din
Față, str.Coțofenilor, nr. 442, judeţul
Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: -Inspector de specialitate în Compartimentul administrativ, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 19.05.2016,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
19.05.2016, ora 14.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; -are vârsta
minimă reglementată de prevederile
legale; -vechime: minim 9 ani în
specialitatea studiilor; -certificat
operator calculator; -are o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate
de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; -nu a fost
condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârșite cu intenţie, care
ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial, Partea a III-a,

la sediul Primăriei Coțofenii din
Față. Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei Coțofenii din Față,
persoană de contact: Nuțu Claudia,
telefon: 0251.446.598, fax:
0251.446.598, E-mail: cotofenii_din_
fata@cjdolj.ro.
l Centrul Județean de Cultură
D â m b o v i ț a , Tâ r g o v i ș t e , s t r.
Al.I.Cuza, nr.15, anunţă organizarea
concursului pentru ocuparea
postului de conducere contractual
vacant de director adjunct. Condiţii
generale: potrivit prevederilor art.3
din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzator
funcțiilor contractuale și a criteriilor
de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice din 23.03.2011, aprobat prin
HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţiile
specifice pentru ocuparea posturilor:
Studii superioare de licenţă absolvite
cu diplomă în domeniul științelor
umaniste/juridice; Vechime în domeniul studiilor -minim 7 ani.
Concursul se va desfășura conform
calendarului următor: Perioada
depunerii dosarelor de înscriere: în
perioada 25 aprilie 2016-09 mai
2016, între orele 8.00-16.00. Data
concursului: Selecția dosarelor:
10-11 mai 2016. Proba scrisă: 18 mai
2016, ora 10.00. Interviul: data și ora
vor fi comunicate ulterior. Locul
desfășurării concursului: Centrul
Județean de Cultură Dâmbovița,
Târgoviște, str.Al.I.Cuza, nr.15, județ
Dâmbovița. Informaţii suplimentare: Secretariatul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița, tel.:
0245.613.112.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Dolj, cu sediul în
Craiova, str.C.S.Nicolaescu Plopșor,
nr.4, jud.Dolj, organizează concurs
pentru ocuparea unui post vacant,
repartizat pe perioadă determinată,
pentru implementarea Programului
naţional de cadastru și carte
funciară, corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie din cadrul
Oficiului de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Dolj-Serviciul Cadastru-Biroul Înregistrare Sistematică,
cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni, după cum
urmează:1 post consilier cadastru gr.
II, în temeiul HG 286/23.03.2011,
modificată și completată. Concursul
se va desfășura astfel: proba scrisă
în data de 18.05.2016 ora 10,00,
proba interviu în data de 23.05.2016
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 cadastru, geodezie,
topografie, măsurători terestre și
cadastru, vechime în specialitate de
mimin 6 luni. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
până la data de: 11.05.2016 inclusiv,
ora 16,00, la sediul OCPI Dolj,
cam.104. Relaţii suplimentare la
s e d i u l
O C P I
tel.0251.413.128/0251.414.286,
int.118, fax 0251.418.018 e-mail:
dj@ancpi.ro. Persoană de contact:
Cocoșilă Andreea.
l Primăria comunei Cosmești,
judeţul Galaţi organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de
consilier, clasa I, gradul profesional
debutant, din cadrul Serviciului de
Asistenţă Socială. 1. Condiţii de
participare la concurs. Candidatul
trebuie să facă dovada: a) are cetăţenia romană și domiciliul în
România; b) cunoaște limba
romana, scris și vorbit; c) are vârsta

de minimum 18 ani împliniţi; d) are
capacitate deplină de exerciţiu; e)
are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care
candidează, atestata pe bază de
examen medical de specialitate; f)
îndeplinește condiţiile de studii
prevăzute de lege pentru funcţia
publica- asistenta socială, administraţie publică, știinţe economice; g)
îndeplinește condiţiile specifice
pentru ocuparea funcţiei publiceconform fisei postului anexă la
prezenţă; h) nu a fost condamnată
pentru săvârșirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului
sau contra autorităţii, infracţiuni de
corupţie și de serviciu, infracţiuni
care împiedică înfăptuirea justiţiei,
infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei publice; i) nu a fost destituita dintr-o funcţie publică sau nu
i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în
ultimii 7 ani; j ) nu a desfășurat
activitate de poliţie politică, astfel
cum este definită prin lege 2.Desfășurarea examenului va avea loc la
sediul Primăriei comunei Cosmești
judeţul Galaţi. 3. Dosarele se depun
la Primăria comunei Cosmești. 4.
Data publicării anunţului –
25.04.2016. 5. Data limită pentru
depunerea dosarelor este a
23.05.2016 ora 16,00. 6. Selectarea
dosarelor –24.05.2015, ora 10,00. 7.
Proba scrisă se desfășoară în data de
26.05.2016 ora 11,00. 8. Susţinerea
interviului - 30.05.2016 ora 11,00. 9.
Acte necesare pentru înscriere la
concurs : a) formularul de înscriere,
prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr.
611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei; b) copia actului de
identitate; c) copiile diplomelor de
studii : Asistenta socială, Economice, Administraţie Publică,; d)
cazierul judiciar; e) dosar medical
eliberat de Cabinet de Medicină
Muncii că este apt pentru funcţia de
asistent social; f) curriculum vitae;
Copiile de pe actele prevăzute se
prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care
se certifică pentru comformitate cu
originalul de către secretarul comisiei de concurs. Bibliografia se poate
descărca de pe site-ul www.primaria-cosmesti.ro, sau se pot găsi la
sediul instituţiei, afișate și/sau la
secretarul comisiei de concurs.
Relaţii suplimentare la ţel.
0236336227, e-mail : primaria.
cosmesti@gmail.com, mobil
0730072654.
l Autoritatea Feroviara Romana-AFER, institutie publica finantata din venituri proprii, cu sediul
in: Calea Grivitei, nr. 393, Sector.1
Bucuresti, in conformitate cu: prevederile Regulamentului-cadru
aprobat prin: HG. nr.2 86/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare, organizeaza: concurs pentru
ocuparea pe durata nedeterminata a
urmatoarelor functii contractuale de
executie vacante: -INSPECTOR
TEHNIC gradul.IA-2 posturi, la:
Serviciul Monitorizare-"CE"/NNTR
din cadrul: Organismului Notificat
Feroviar Roman-ONFR;-EXPERT
gradul IA- 1 post, la: Serviciul Certificare Conformitate ECI, Componente din: cadrul Organismului
Notificat Feroviar Roman- ONFR;
-EXPERT gradul. I-1 post, la: Serviciul Certificare Conformitate ECI,
Componente din: cadrul Organismului Notificat Feroviar
Roman-ONFR;-EXPERT gradul
III- 1 post, la: Serviciul Certificare
Conformitate- ECI, Componente
din: cadrul Organismului Notificat
Feroviar Roman- ONFR. Conditiile
generale pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii sunt cele prevazute la art. 3 din: Regulamentul
- cadru aprobat prin: HG nr.
286/2011, cu modificarile si comple-

tarile ulterioare. Conditiile specifice
potrivit cerintelor posturilor: -studii
universitare tehnice absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta;
-experienta necesara executarii
operatiunilor specifice postului:
-inspector tehnic gradul IA-minimum 15 ani vechime in activitatea
de: -constructia, modernizarea,
exploatarea, intretinerea si repararea materialului rulant, fabricarea
si reconditionarea subansamblurilor
si pieselor de schimb utilizate la
revizia si repararea materialului
rulant-1.post,-constructia, modernizarea, intretinerea si repararea
infrastructurii feroviare -1. post,
-expert gradul IA:-minimum 15 ani
vechime in specialitate,-expert
gradul I: minimum 10 ani vechime
in specialitate, -expert gradul III:
-minimum 6 luni vechime in specialitate si minimum 3 ani vechime in
munca; -cunostinte operare PC.
Termenul limita de depunere a
dosarului de concurs este data de:
11.05.2016 ora: 12,00. Locul de
desfasurare a concursului: -sediul
Autoritatii Feroviare Romane-AFER, Corp B parter, camera
101; -proba scrisa in data de:
18.05.2016 ora: 10,00, interviul in
data de: 24.05.2016, incepand cu
ora: 10,00. Tematica si bibliografia
de concurs, aferenta fiecarei functii,
precum si alte informatii referitoare
la organizarea si desfasurarea
concursului pot fi studiate pe site-ul
AFER (http://www.afer.ro/)_sectiune:Informatii/ Anunturi/Cariera.
Relatii suplimentare: -Serviciul
Resurse Umane-telefon:
0213077918.
l Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează la sediul din Bd. Unirii nr.22,
etaj 2, sector 3, București, în perioada 27.04.2016- 01.06.2016,
concursul pentru ocuparea postului
contractual de execuție, vacant, de
Expert consultant, gradul IA, în
cadrul Serviciului formare profesională.Pentru participarea la concurs
candidații trebuie să îndeplinească
următoarele.Condiţii specifice
postului:1.Studii de specialitate:
studii superioare de lungă durată
acreditate, absolvite cu diplomă de
licență, în domeniul științe umaniste
și arte.2.Perfecţionări (specializări):
cursuri de perfecționare în muzeologie, psihopedagogie.3.Vechimea în
muncă necesară: minim 6 ani.4.
Vechimea în specialitate necesară:
minim 3 ani. 5.Cunoștinţe de
operare/ programare pe calculator:
Microsoft Office– nivel avansat. 6.
Limbi străine: limba engleză/ franceză nivel avansat (vorbit, citit,
scris). 7.Abilităţi, calităţi și aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în
echipă, capacitate de analiză si
sinteză, adaptabilitate la situații noi,
putere de concentrare în condiţii de
stres; bun organizator, ordonat,
dinamic, corectitudine, moralitate,
amabilitate, spirit de inițiativă,
operativitate, perspicacitate, responsabilitate. 8.Cerinţe specifice: a)
Cunoașterea la nivel profesionist a
legislației, procedurilor și politicilor
de formare profesională a adulților;
b) Capacitatea de a lua decizii și de
a-și asuma responsabilitatea; c)
Capacitate de argumentare; d)
Abilităţi bune de comunicarea cu
colegii și cu celelalte departamente;
e) Orientarea spre rezultat; f)
Atenţie sporită pentru detalii; g)
Capacităţi bune prioritizare a sarcinilor; h) Implicare și spirit de iniţiativă. Depunerea dosarelor în
vederea înscrierii la concurs se
realizează până la data de
13.05.2016, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și
Formare Culturală: Bulevardul
Unirii nr.22, sector 3, București (în
incinta Ministerului Culturiiintrarea din Blvd. Mircea Voda- etaj
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2, camera 229), compartimentul
Resurse Umane. Persoana de
contact este dna. Bologa Elena, tel.:
0721.286.410. Concursul va consta
într-o probă scrisă și interviu. 1.
Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfășura în data de
20.05.2016, ora 14.00 (fără a se
depași durata maxim admisă de 3
ore) la sediul INCFC din Bulevardul
Unirii nr.22, sector 3, București (în
incinta Ministerului Culturiiintrarea din Blvd. Mircea Vodă- etaj
2, camera 219). 2. Interviul se se va
desfășura în data 26.05.2016, ora
14.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, București (în incinta Ministerului
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea
Voda- etaj 2, camera 219); Rezultatul final al concursului se afișează
la sediu și pe pagina de internet a
INCFC (www.culturadata.ro), până
la data de 01.06.2016.
l Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează la sediul din Bd. Unirii nr.22,
etaj 2, sector 3, București, în perioada 27.04.2016- 01.06.2016,
concursul pentru ocuparea postului
contractual de execuție, vacant, de
Auditor, gradul I, în cadrul Compartimentului de Audit Public Intern.
Pentru participarea la concurs
candidații trebuie să îndeplinească
următoarele. Condiţii specifice
postului: 1. Studii de specialitate:
studii superioare de lungă durată
acreditate, absolvite cu diplomă de
licență și master în specialitate 2.
Perfecţionări (specializări): cursuri
de perfecționare în tehnici de auditare a instituțiilor publice. 3.
Vechimea în muncă/ specialitate
necesară: minim 7 ani în cadrul
instituților publice. 4. Cunoștinţe de
operare/ programare pe calculator:
Microsoft Office– nivel avansat,
inclusiv programe de specialitate. 5.
Limbi străine: limba engleză/ franceză nivel avansat 6. Abilităţi, calităţi și aptitudini necesare: capacitate
de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză
si sinteză, putere de concentrare în
condiţii de stres; bun organizator,
ordonat, dinamic, corectitudine,
moralitate, amabilitate, spirit de
inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate. 7. Cerinţe
specifice: a) Cunoașterea la nivel
profesionist a legislației, procedurilor și politicilor de audit aplicabile
instituțiilor publice; b) Capacitate
sporită de concentrare, de analiză și
sinteză; c) Capacitatea de a lua
decizii și de a-și asuma responsabilitatea; d) Capacitate de argumentare;
e) Abilităţi bune de comunicarea cu
colegii și cu celelalte departamente;
f) Orientarea spre rezultat; g) Multitasking, capacitate de lucru în
echipă, adaptabilitate, flexibilitate;
h) Atenţie sporită pentru detalii; i)
Rezistenţă la stres; j) Capacităţi
bune de organizare și prioritizare a
sarcinilor; k) Implicare și spirit de
iniţiativă. Depunerea dosarelor în
vederea înscrierii -până la data de
13.05.2016, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și
Formare Culturală: Bulevardul
Unirii nr.22, sector 3, București (în
incinta Ministerului Culturiiintrarea din Blvd. Mircea Voda- etaj
2, camera 229), compartimentul
Resurse Umane. Persoana de
contact este dna. Bologa Elena, tel.:
0721.286.410. Concursul va consta
într-o probă scrisă și interviu. 1.
Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfășura în data de
20.05.2016, ora 14.00 (fără a se
depași durata maxim admisă de 3
ore) la sediul INCFC din Bulevardul
Unirii nr.22, sector 3, București (în
incinta Ministerului Culturii
-intrarea din Blvd. Mircea Vodăetaj 2, camera 219). 2. Interviul se se
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va desfăşura în data 26.05.2016, ora
14.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea
Voda- etaj 2, camera 219); Rezultatul final al concursului se afişează
la sediu şi pe pagina de internet a
INCFC (www.culturadata.ro), până
la data de 01.06.2016.519.
l Institutul Național pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC)
organizează la sediul din Bd. Unirii
nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în
perioada 27.04.2016- 01.06.2016,
concursul pentru ocuparea postului
contractual de execuție, vacant, de
Consilier juridic, gradul IA, în
cadrul Compartimentului Juridic.
Pentru participarea la concurs
candidații trebuie să îndeplinească
următoarele. Condiţii specifice
postului: 1. Studii de specialitate:
-de baza: studii superioare acreditate, absolvite cu diplomă de licență;
-de specialitate: Facultatea de dreptştiințe juridice; -master în ştiințe
juridice 2. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecționare în
domeniul de activitate al Institutului. 3. Vechimea în muncă/ specialitate necesară: minim 7 ani în
cadrul instituților publice. 4. Cunoştinţe de operare/ programare pe
calculator: Microsoft Office– nivel
avansat, inclusiv programe de specialitate (ex. program de legislație) 5.
Limbi străine: limba engleză/franceză, nivel avansat 6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate
de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă, capacitate de analiză
si sinteză, putere de concentrare în
condiţii de stres; bun organizator,
ordonat, dinamic, corectitudine,
moralitate, amabilitate, spirit de
inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate. 7.Cerinţe
specifice/ aptitudini necesare: a)
Cunoaşterea temeinică a legislaţiei
aplicabile sistemului public în domeniul contabilităţii, salarizării, legislației muncii, contenciosului

administrativ, dreptul comun,
respectiv cunoaşterea legislației
specifice sectorului ocupațional
cultură; b) Capacitate sporită de
concentrare, de analiză şi sinteză; c)
Capacitatea de a lua decizii şi de a-şi
asuma responsabilitatea; d) Capacitatea de a se informa şi de a învăța
în permanență; e) Echilibru emoțional, abilităţi bune de comunicare
cu colegii şi cu celelalte departamente funcționale, inclusiv cu terți
în activitățile ce presupun asistența/
şi sau reprezentarea angajatorului;
f) Orientarea spre rezultat; g) Multitasking, capacitate de lucru în
echipa, adaptabilitate, flexibilitate;
h) Atenţie sporită pentru detalii; i)
Rezistenţă la stres; j) Capacităţi
bune de conducere: previziune,
organizare, decizie, coordonare,
control-evaluare; k) Implicare şi
spirit de iniţiativă, perseverență,
urmărirea şi finalizarea scopului.
Depunerea dosarelor în vederea
înscrierii -până la data de
13.05.2016, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare şi
Formare Culturală: Bulevardul
Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în
incinta Ministerului Culturiiintrarea din Blvd. Mircea Voda- etaj
2, camera 229), compartimentul
Resurse Umane. Persoana de
contact este dna. Bologa Elena, tel.:
0721.286.410. Concursul va consta
într-o probă scrisă şi interviu. 1.
Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de
20.05.2016, ora 14.00 (fără a se
depaşi durata maxim admisă de 3
ore) la sediul INCFC din Bulevardul
Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în
incinta Ministerului Culturiiintrarea din Blvd. Mircea Voda- etaj
2, camera 219). 2. Interviul se se va
desfăşura în data 26.05.2016, ora
14.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea
Voda- etaj 2, camera 219); Rezultatul final al concursului se afişează

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Fiscal Orășenesc Pucioasa. Dosar de executare nr. 2540. Nr.
7952/20.04.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri
imobile. Anul 2016, luna mai, ziua 17. În temeiul art. 250, alin.
(1), din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură ﬁscală, se
face cunoscut că, în ziua de 17 mai, anul 2016, ora 12, în
localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se va vinde prin
licitație publică (ședința I - a), următorul bun imobil, proprietate a
debitorului Popescu Elena, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Sinaia,
str. Calea Moroieni, nr. 30, bl. 12, sc. B, ap. 21, județul Prahova:
Teren intravilan, arabil, în suprafață de 2000 mp, situat în orașul
Pucioasa, str. I. H. Rădulescu, nr. 125; prețul de pornire al licitației
este de 97.174 lei (exclusiv T.V.A.). Bunul imobil, mai sus
menționat, nu este grevat de sarcini. 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 licitație; 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 nostru sau la telefon
numărul 0245.760.698; persoană de contact: Scripi Calin. Data
aﬁșării: 25.04.2016.

LUNI / 25 APRILIE 2016
la sediu şi pe pagina de internet a
INCFC (www.culturadata.ro), până
la data de 01.06.2016.

PRESTĂRI SERVICII
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.

CITAȚII
l Numitul Bosziok Tivadar este
citat la Judecătoria Bistriţa, pârât în
ds.nr.11867/190/2015, t: 23.06.2016,
având ca obiect partaj.
l Reclamanta Șova Alina citează pe
paratul Șova Gheorghe pentru data
de 19.05.2016 ora 08:00 la Judecătoria Moineşti in dosarul civil
2777/260/2015, având ca obiect
divorţ.
l Numita Efim Veronica, CNP
2851129360679, din comuna
Carcaliu, județul Tulcea, cu ultimul
domiciliul cunoscut în Torino, Via
Gottardo, nr.217 -Italia, este citată
c a p â r â t ă î n d o s a r u l n r.
1309/253/2015, al Judecătoriei
Măcin, județul Tulcea, cu termen la
data de 11.05.2016, având ca obiect
divorț cu copii.
l Se citează pârâta Mititelu (Ignat)
Lenuța– Liliana, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat (com) Țibăneşti,
jud. Iaşi, la Judecătoria Iaşi în
Dosar nr. 32300/245/2015, termen
13.06.2016, complet C21 F, având ca
obiect fond funciar- constatare nulitate absolută titlu de proprietate,
acțiune în constatare, reclamanți
fiind Spiridon Vasile, Spiridon
Constantin şi pârâți: Ignat Ecaterina, Ignat Ghe. Gheorghiță,
Solomon Constantin, Ignat Maria,
Iuraşcu (Ignat) D. Maria, Ignat
Elena, Ignat Dalmina, Ignat M.
Marcel şi Ignat Grigore.
l Constantin Ilie, cu ultimul domiciliu în sat Moimeşti, comuna Popricani, jud. Iaşi este chemat la
Judecătoria Iaşi, Sala 3, în ziua de
25.05.2016, Completul C12 M, ora
08:30, in calitate de Pârât, în proces
cu Constantin Florentina în calitate
de Reclamant, divorţ fără minori, în
dosar nr. 20869/245/2015.
l În temeiul dispoziţiilor art. 944
al.2 Cod procedură civilă, Federaţia
Comunităţilor Evreieşti Din
România - Cultul Mozaic anunţă
deschiderea procedurii de declarare
a morţii, cu invitaţia ca orice
persoană să comunice la dosar nr.
893/307/2016 datele pe care le
cunoaşte în legătură cu Schvartz
Leopold, dispărut în Holocaust.
l În temeiul dispoziţiilor art. 944 al.2
Cod procedură civilă, Federaţia
Comunităţilor Evreieşti Din România
- Cultul Mozaic anunţă deschiderea
procedurii de declarare a morţii, cu
invitaţia ca orice persoană să comunice la dosar nr. 895/307/2016 datele
pe care le cunoaşte în legătură cu
Rosenberg Berta, Goldberger Eugen
şi Goldberger Mariem, dispăruţi în
Holocaust.
l În temeiul dispoziţiilor art. 944
al.2 Cod procedură civilă, Federaţia
Comunităţilor Evreieşti Din
România - Cultul Mozaic anunţă
deschiderea procedurii de declarare
a morţii, cu invitaţia ca orice
persoană să comunice la dosar nr.
473/307/2016 datele pe care le
cunoaşte în legătură cu Grunfeld
Fani, dispărută în Holocaust.
l Weinberger Jolan, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Sighetu-Marmaţiei, P-ţa Elisabeta (P-ţa Liber-

tăţii), nr. 11, jud. Maramureş,este
chemată în judecată, la Judecătoria
Sighetu-Marmaţiei, în calitate de
i n t i m a t ă î n D o s a r u l n r.
2096/307/2015 pentru declararea
morţii prezumate, în proces cu
Federaţia Comunităţilor Evreieşti
Din România - Cultul Mozaic,
pentru termenul de judecată fixat la
data 26.04.2016. Cine cunoaşte date
despre intimată este rugat să le
aducă la cunoştinţă instanţei.
l Fishelovics Fishel, cu ultimul
domiciliu în Sighetu-Marmației, jud.
Maramureş, este chemat în judecată, la Judecătoria Sighetu-Marmaţiei, în calitate de intimat în
Dosarul nr. 96/307/2016 pentru
declararea morţii prezumate, în
proces cu Federaţia Comunităţilor
Evreieşti Din România - Cultul
Mozaic, pentru termenul de judecată fixat la data 01.09.2016. Cine
cunoaşte date despre intimat este
rugat să le aducă la cunoştinţă
instanţei.
l Fux Fisel, cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat Breb, nr. 167, jud.
Maramureş, este chemat în judecată, la Judecătoria Sighetu-Marmaţiei, în calitate de intimată în
Dosarul nr. 2761/307/2015 pentru
declararea morţii prezumate, în
proces cu Federaţia Comunităţilor
Evreieşti Din România - Cultul
Mozaic, pentru termenul de judecată fixat la data 01.09.2016. Cine
cunoaşte date despre intimat este
rugat să le aducă la cunoştinţă
instanţei.
l În temeiul dispoziţiilor art. 944 al.2
Cod procedură civilă, Federaţia
Comunităţilor Evreieşti Din România
- Cultul Mozaic anunţă deschiderea
procedurii de declarare a morţii, cu
invitaţia ca orice persoană să comunice la dosar nr. 272/336/2016, Judecătoria Vişeu de Sus, datele pe care le
cunoaşte în legătură cu Klein Smiel,
Klein Fishel, Klein Roza, Klein Ela,
Klein Sura, Klein Sane, Klein Hinda
şi Klein Chaschel, dispăruți în Holocaust.
l În temeiul dispoziţiilor art. 944
al.2 Cod procedură civilă, Federaţia
Comunităţilor Evreieşti Din
România - Cultul Mozaic anunţă
deschiderea procedurii de declarare
a morţii, cu invitaţia ca orice
persoană să comunice la dosar nr.
81/224/2016, Judecătoria Dragomireşti, datele pe care le cunoaşte în
legătură cu Vizel Mendel şi Fogel
Chaya Zisel, dispăruți în Holocaust.
l În temeiul dispoziţiilor art. 944
al.2 Cod procedură civilă, Federaţia
Comunităţilor Evreieşti Din
România - Cultul Mozaic anunţă
deschiderea procedurii de declarare
a morţii, cu invitaţia ca orice
persoană să comunice la dosar nr.
1043/307/2016, Judecătoria Sighetu-Marmației, datele pe care le
cunoaşte în legătură cu Davidovics
Rise, Dicker Mendel şi Lipovan
Hermina, dispăruți în Holocaust.
l Tudor Ion cu ultimul domiciliu
cunoscut în Vârtoape este citat la
Judecătoria Roşiori de Vede pentru
termenul din 26.05.2016, dosar nr.
3934/2012.
l Covaci Iuliu şi soţia Covaci
Adela, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Turda, Str.Sirenei, nr.1,
jud.Cluj, sunt citaţi pe data de
02.06.2016 la Tribunalul Cluj în dos.
nr.4306/328/2013, la camera 130, în
calitate de pârâţi.
l Se citează Pănăete Doiniţa
Mariana cu ultimul domiciliu în
Craiova, Str. Mihail Străjan, nr. 3,
Bl.a4, sc.3, ap.6, Jud. Dolj, în calitate de pârâtă, în dosar
nr.8737/215/2013* la Judecătoria

Craiova, în data de 20.05.2016, CF4.
l Bica Mariana este citată pentru
data de 13.05.2016, la Tribunalul
Dolj, ca intimat-pârât în dosarul nr.
43711/215/2013, ora 8.30, la C6A,
apelant reclamant fiind Pau Traian.
l Tudoran Alina Mariana cu
ultimul domiciliu cunoscut in Sat
Tebea, Nr 248, Com Baia De Cris,
Jud. Hunedoara, este citata in calitate de parat - la data de 26.05.2016
in Dosar nr. 263/195/2015 aflat pe
rolul Judecatoriei BRAD, complet 2
civil, sala 1 - ora 9.00, in proces cu
SC Infinity SRL Ploiesti, in calitate
de reclamant, pentru Fond –
pretentii.

DIVERSE
l Publicare dispozitiv sentinţa
civila 347/2016 pronunțată in
dosarul civil 4852/260/2015 la data
de 03.03.2016: Dispune punerea sub
interdicţie a numitului Onea Andrei
Liviu (CNP1970306044879) domiciliat in com. Agăş, jud. Bacău.
Conform art. 170 Cod civil numeşte
tutore pe Onea Simona domiciliata
in com. Agăş, jud. Bacău. Prezenta
se comunica Primăriei de domiciliul
al interzisului şi al tutorelui şi va fi
afişata la uşa instanței. Cu apel in 30
de zile de la comunicare.
l Publicare dispozitiv sentinţa
civila 310/2016 pronunțată de Judecătoria Moineşti in dosarul nr.
3999/260/2015 la data de 25.02.2016:
Dispune punerea sub interdicţie a
numitului Bobocea Mihnea
(CNP1810406044922) domiciliat in
Moineşti, str. George Coşbuc, nr. 12,
jud. Bacău. Conform art. 170 Cod
civil numeşte tutore pe Bobocea
Lucica (CNP2580306045867) domiciliata in Moineşti, str. George
Coşbuc, nr. 12, jud. Bacău. Prezenta
se comunica Primăriei de domiciliu
al interzisului şi al tutorelui şi va fi
afişata la uşa instanței. Cu apel in 30
de zile de la comunicare.
l Lichidator judiciar vinde prin licitație publică bunurile imobile absolut
indispensabile exploatării, aparţinând
debitoarei Moldomin SA, împreună
cu transferul drepturilor dobândite şi
obligaţiilor asumate prin Licenţa de
concesiune pentru exploatarea minereului cuprifer nr. 2781/2001, pentru
perimetrul Moldova Nouă - Cariera
de Banatite. Informaţiile necesare
sunt cuprinse în Caietul de sarcini
care poate fi achiziţionat la adresa:
Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76,
jud. Cluj, Romania, tel. 0040-364412631, fax: 0040-364-412632, email:
office@rtz.ro. Licitaţia se va desfăşura
în data de 09 Mai 2016, de la ora
10:00, la sediul lichidatorului judiciar.
În condițiile în care licitația publică
din data de 09 Mai 2016 nu se va
finaliza cu adjudecare, următoarele şedințe de licitație vor avea loc în
a doua zi de luni a fiecărei luni din an.
În condițiile în care a doua zi de luni
din lună este declarată conform legii
zi nelucrătoare, licitația se va organiza în ziua de luni a următoarei
săptămâni din aceeaşi lună.
l Jetrun EnergoEco S.R.L. cu
sediul in: loc. Ciolpani, str. Scolii nr.
80 anunta ca a depus la: A.P.M.
Bucuresti. documentatia tehnica
pentru obtinerea autorizatiei de
mediu pentru desfasurarea activitatii de:colectare, sortare si transport
a deseurilor nepericuloase de la
persoanele fizice si juridice, cod.
CAEN. 3811- Colectarea deseurilor
nepericuloase, 3832- Recuperarea
materialelor reciclabile sortate,
4941- Transporturi rutiere de
marfuri_ (periculoase si nepericuloase), 4677- Comert cu ridicata al
deseurilor si resturilor, pe amplasamentul din Calea Vitan, nr. 112,
Corp. C9, Subsol, Sector.3, Bucu-

resti. Eventualele sugestii sau observatii se vor depune in scris la:
Agentia pentru Protectia Mediului
Bucuresti, Aleea Lacul Morii, Nr.1,
Sector.6, Bucuresti, Cod Postal:
060841, Fax: 021/430 66 75; Tel:
021/430 66 77; email: office@
apmbuc.anpm.ro, in termen de: 15
zile de la aparitia prezentului anunt.
l S.C. Conpet S.A. Ploieşti, titular
al proiectului "înlocuire conductă de
transport ţiţei Ø 10 3/4 inch Gherceşti – Icoana tronson 1: ieşire
staţie-subtraversARE DJ Craiova-Gherceşti, pe o lungime de cca
370 m, tronson 2 : mal drept pârâu
Teslui-fosta albie a pârâului pe o
lungime de cca 200 m, TRONSON
3: Valea Drăghiei pe o lungime de
cca 250 m", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Dolj,
pentru proiectul propus a fi
amplasat în intravilanul/extravilanul localităţii Gherceşti, judeţul
Dolj, pentru tronson 1 şi tronson 2,
şi în extravilanul localităţii Pieleşti,
judeţul Dolj, pentru tronsonul 3. 1.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareş, nr. 1, în zilele de
L-V, între orele 9 – 14, precum şi la
următoarea adresă de internet:
www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii /
observaţii la proiectul deciziei de
încadrare ( în termen de 5 zile de la
data pubilcării prezentului anunţ )
până la data de 30.04.2016.
l Anunţ public 3 (fără aviz mediu).
Radu Adrian Ionuţ, având sediul în
Str.Ziduri Între Vii, nr. 19, bl. H, sc.
1, et. 2, ap. H21, sector 2, localitatea
Bucureşti, titular al planului /
programului PUD Locuinţe Colective P+2E+M, localitatea Bucureşti,
Str. Drumul Gura Putnei, nr. 84,
sector 3, anunţă publicul interesat
asupra parcurgerii etapei de încadrare în cadrul şedinţei Consiliului
Special Constituit din data de
21.04.2016 urmând ca planul /
programul să fie suspus procedurii
de adoptare fără aviz de mediu.
Comentarii privind decizia etapei de
încadrare se primesc în scris la
sediul A.P.M.Bucureşti, în termen de
10 zile calendaristice de la publicarea anunţului. Notă: Anunţ la
adoptarea planului /programului
fără aviz de mediu. Decizia se
publică în ziar de către titular
(Art.12 alin. (2)).

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Administratorul unic
al Agromec Hagiesti SA, cu sediul în
Com Sineşti jud Ialomiţa, convoacă
pentru ziua de 25 mai 2016
Adunarea Generală a Acţionarilor,
cu următoarea ordine de zi: 1.
Discutarea şi aprobarea situaţiilor
financiare aferente anului 2015, a
raportului administratorilor şi
cenzorilor, împărţirea profitului,
programul de activitate şi bugetul de
venituri şi cheltuieli pentru 2016. 2.
Aprobarea cumpărării din resurse
proprii a unui teren în suprafaţă de
5300mp de la Năstase Trandafir şi
Braşov Alexandra situat în Sat
Hagieşti com Sineşti cu un preţ de
15.000 lei şi un teren de 8700mp de
la moştenitorii proprietarului
Nicolae Gheorghe situat în Com
Belciugatele jud Călăraşi cu un preţ
de 20.000 lei. 3. Diverse. În caz de
neîndeplinire a cvorumului,
adunarea se reprogramează pentru
26 mai 2016 ora 11.00.
l Convocator: Consiliul de Administraţie al S.C. FI-BA BALOTEȘTI
SA., cu sediul în comuna Baloteşti,
Șoseaua Unirii nr. 145, judeţul Ilfov,
înmatriculată sub nr. J23/920/2003,
în conformitate cu Legea nr.
31/1990, modificată şi republicată,
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precum şi cu actul sau constitutiv,
convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor pentru
data de 26 mai 2016, orele 10,00, la
sediul societăţii. Adunarea Generală va avea următoarea ordine de
zi: 1. Aprobarea raportului de
gestiune al Consiliului de administraţie, a Raportului comisiei de
cenzori şi a situaţiilor financiare
anuale, inclusiv a contului de profit
şi pierdere la 31.12.2015. 2. Aprobarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016. 3.
Diverse. Vor avea dreptul de participare la Adunarea Generală acţionarii înregistraţi în registrul
acţionarilor la sfârşitul zilei de
20.05.2016. Dacă la prima convocare Adunarea Generală nu se va
putea ţine, aceasta, va avea loc la
data de 27.05.2016, la aceeaşi oră, în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Preşedinte al Consiliului de Administraţie S.C. FI-BA Baloteşti S.A.
Marcello Lottini.
l Convocare: În conformitate cu
prevederile Legii nr.31/1990 şi Legii
nr. 85/2006, Administratorul Special
al Construcţii Feroviare Iaşi S.A, cu
sediul în Bucureşti, sector 2, str.
Opanez nr.3A, et.3, camera nr.66,
înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr. J40/12059/2012;
CUI RO 1956052 (denumită în
continuare „Societatea”), convoacă:
I.Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor (AGOA) pentru data de
26.05.2016, ora 14.00 în Bucureşti,
str.Cpt.Av.Gheorghe Demetriade nr.
14, sector 1. În cazul în care la data
menţionată mai sus nu se întrunesc
condiţiile de validitate /cvorumul de
prezenţa prevăzute de Legea nr.
31/1990 şi de Actul Constitutiv al
Societăţii, se convoacă şi se fixează
în temeiul art.118 din Legea
nr.31/1990 cea de-a doua A.G.O.A a
Societăţii pentru data de 27.05.2016,
la aceeaşi oră, în acelaşi loc, cu
aceeaşi ordine de zi şi Data de Referinţă. Dreptul de a participa şi vota
în cadrul AGOA/AGEA aparţine
tuturor acţionarilor înregistraţi în
registrul acţionarilor Societăţii la
sfârşitul zilei de 18.05.2016, considerată dată de referinţă. I.Ordinea
de zi a Adunării Generale Ordinare
a Acţionarilor este următoarea: 1.
Aprobarea situaţiilor financiare
anuale pentru exerciţiul financiar
2015, pe baza Raportului privind
activitatea desfăşurată în anul 2015
şi a Raportului auditorului financiar
privind situaţiile financiare ale
anului 2015. 2. Aprobarea Bugetului
de Venituri şi Cheltuieli pentru anul
2016. 3. Desemnarea persoanei
împuternicite de a încheia şi/sau
semna în numele Societăţii şi /sau al
acţionarilor Societăţii hotărârile
prezenţei Adunări Generale. Acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de referinţă
18.05.2016, vor putea participa la
A.G.A fie personal, fie prin
mandatar, în baza unei împuternicirii speciale, dată cel puţin sub
semnătură privată, un exemplar
original al Procurii speciale se va
depune/ expedia la sediul societăţii
din Bucureşti, str.Opanez nr.3A,
sector 2, până la data de 24.05.2016,
ora 14,00. Acţionarii reprezentând
individual sau împreună mai mult
de 5% din capitalul social al Societăţii au dreptul, în condiţiile legii, să
introducă noi puncte pe ordinea de
zi şi să facă propuneri de hotărâre
pentru punctele incluse sau astfel
introduse pe ordinea de zi, în termen
de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a. Solicitările vor fi transmise în scris, la sediul
Societăţii, cu menţiunea „Pentru
Adunarea Generală Ordinară a
acţionarilor din data de
26/27.05.2016”. Orice acţionar interesat are dreptul de a adresa întrebări referitoare la punctele de pe

ordinea de zi în termen de cel mult
15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar răspunsurile
vor fi disponibile la Punctul de lucru
al Societăţii începând cu data de
18.05.2016, ora 8,00. Începând cu
data de 25.04.2016, pot fi obţinute,
la cerere, în fiecare zi lucrătoare,
între orele 08.00-16.00, prin fax sau
poştă, Formularele de Procuri
speciale pentru reprezentarea acţionarilor în A.G.A proiectele de hotărâri, documentele şi materialele
informative referitoare la problemele/ aspectele incluse pe ordinea de
zi. Informaţii suplimentare se pot
obţine de la Societate în fiecare zi
lucrătoare, între orele 08:00–16,00,
la numărul de telefon 031-620.21.15
–interior 111. Administrator Special
Tatarasanu Lidia.
l Convocator: Administratorul unic
al S.C. ALPHA Import Export 2000
S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Jean
Monnet nr. 54, sector 1, înmatricul a t ă l a O . R . C . T. B . s u b n r.
J40/27294/1994, C.U.I.– RO
6812880, în temeiul art. 117 din
Legea nr. 31/1990 modificată privind
societăţile comerciale convoacă
Adunarea Generală Ordinară şi
Extraordinară a Acţionarilor la
sediul societăţii situat în Bucureşti,
str. Jean Monnet nr. 54, sector 1,
pentru data de 27.05.2016, prima
convocare fiind la orele 10 pentru
Adunarea Generală Ordinară, şi
orele 11 pentru Adunarea Generală
Extraordinară, iar în cazul neîndeplinirii cvorumului a doua convocare în data de 30.05.2016 orele 10
pentru Adunarea Generală Ordinară şi orele 11 pentru Adunarea
Generală Extraordinară, cu următoarea: Ordine de zi Adunarea
Generală Ordinară: 1. Prezentarea
şi aprobarea raportului de gestiune
al administratorului unic pentru
anul 2015. 2. Aprobarea descărcării
de gestiune a administratorului unic
pentru exerciţiul financiar 2015. 3.
Prezentarea şi aprobarea raportului
comisiei de cenzori pentru anul
2015. 4. Discutarea. Aprobarea sau
modificarea bilanţului contabil
încheiat la data de 31.12.2015. 5.
Aprobarea repartizării profitului net
aferent anului financiar 2015. 6.
Aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru exerciţiul financiar
2016. 7. Discutarea şi aprobarea
constituirii de provizioane şi deprecierea activelor, datorii contingente.
8. Alegerea şi revocarea membrilor
consiliului de administraţie şi a
cenzorilor/ auditorului financiar;
fixarea duratei minime a contractului de audit. 9. Stabilirea remuneraţiei administratorului şi cenzorilor
pentru anul 2016. 10. Gajarea,
închirierea sau desfiintarea uneia
sau a mai multor unităţi ale societăţii. 11. Diverse. Ordine de zi
Adunarea Generală Extraordinară:
1. Analizarea obligativităţii diminuării capitalului social în raport de
prevederile legii 31/1990 şi aprobarea modalităţii legale de realizare
a acestei măsuri.
l Completarea Ordinii de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii ROMBETON
S.A. Bucureşti, sectorul 3, str. Vasile
Lucaci nr.35 J40/480/1991, CUI RO
361277, Potrivit dispozitiilor art. 117
indice 1 alin. 3 din Legea nr. 31/1990
şi art. 10 din actul constitutiv, Consiliul de Administraţie al societăţii
ROMBETON S.A. („Societatea”) cu
sediul social în Bucureşti, Sector 3,
înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti sub nr. J40/480/1991,
având codul unic de înregistrare RO
361277, având în vedere convocarea
şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ROMBETON
S.A., conform Convocatorului
publicat în Monitorul Oficial nr.

1394/06.04.2016 şi în Ziarul Jurnalul
Naţional din data de 06.04.2016
precum şi împrejurarea ca acţionarul M.G.R.-CO S.R.L. ce deţine
40,0001% din capitalul social a
formulat Cererea nr. 40/20.04.2016
pentru completarea ordinii de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, dispune completarea
Ordinii de zi a Adunării Generale a
Acţionarilor ROMBETON S.A.
convocată pentru data de
09/10.05.2016 ora 14.00 conform
solicitării formulate de acţionar,
după cum urmează: Ordinea de zi a
şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor se completează
cu următoarele puncte: 1. Se
propune ,,Revocarea/ Numirea
membrilor Consiliului de Administraţie ai societăţii ROMBETON S.A.
pe o perioadă de 2 ani.,, 2. Se
propune ,,Revocarea/ numire in
functia de auditor financiar al
ROMBETON S.A. a societăţii Audit
Expert S.R.L. cu sediul social în
Bucureşti, Sector 6, str. Valea Argeşului nr. 20, parter, Bl. A22, Sc. E,
Ap.63, înregistrată la Oficiul Regist r u l u i C o m e r ţ u l u i s u b n r.
J40/5645/1996, C.U.I. RO 8597495,
autorizată de Camera Auditorilor
Financiari din România sub nr.
545/30.09.2004, reprezentată prin
dl. Nedef Ion, domiciliat în Bucureşti, Str. Valea Furcii nr. 46A, sector
6, identificat cu CI seria DP nr.
147949 eliberată la data de
08.03.2012 de D.E.P.A.B.D., CNP
1560117400351, autorizat pentru un
mandat de 3 ani.,, Prezenta suplimentare a ordinii de zi face parte
integrantă din ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ROMBETON S.A. convocata pentru data de 09/10.05.2016
ora 14.00 conform convocatorului
publicat în Monitorul Oficial nr.
1394/06.04.2016 şi în Ziarul Jurnalul
Naţional din data de 06.04.2016.
Societatea ROMBETON S.A. Preşedintele Consiliului de Administraţie
Subtirelu Gabriel.
l Convocare: În conformitate cu
dispoziţiile art. 117 şi 118 din Legea
nr. 31/1990, privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare,
Administratorul Unic al SOCIETĂŢII BERE- SPIRT TURNU
SEVERIN SA, cu sediul social în
Judeţul Ilfov, Comuna Cernica, Sat
Căldăraru, Str. Drumul Intre
Tarlale, nr. 1, hala nr. 3, etaj 1, corp
D, cod unic de înregistrare 1605450,
număr de ordine în registrul comerţului J23/1698/2007, atribut fiscal
RO, capital social subscris şi vărsat
4.487.944,30 lei, cont bancar nr.
RO82BTRL04101202460948XX,
deschis la Banca Transilvania
Sucursala Lipscani, telefon
021.529.47.44, fax 021.529.47.29,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de
26.05.2016, ora 10,00 la sediul social
din Judeţul Ilfov, Comuna Cernica,
Sat Căldăraru, Str. Drumul Intre
Tarlale, nr. 1, hala nr. 3, etaj 1, corp
D pentru toţi acţionarii înregistraţi
la Registrul Mioriţa Cluj, la data de
referinţă 19.05.2016, cu următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea raportului
Administratorului Unic privind
rezultatele economico- financiare pe
anul 2015; 2. Aprobarea raportului
auditorului extern privind gestionarea societăţii, contul de profit şi
pierderi şi expertizarea financiar contabilă a bilanţului pe anul 2015;
3. Aprobarea bilanţului, a contului
de profit şi pierderi pe anul 2015, a
repartizării profitului /recuperării
pierderii şi descărcării de gestiune a
Administratorului Unic; 4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016; 5. Aprobarea
programului de activitate şi a
programului de investiţii pe anul
2016; 6. Revocarea din funcţie a
Administratrorului unic şi a Directorului General al Societăţii BERE-

SPIRT TURNU SEVERIN SA. 7.
Numirea în funcţie a Administratrorului unic al Societăţii BERE SPIRT TURNU SEVERIN SA,
stabilirea duratei mandatului şi a
remuneraţiei. 8. Numirea în funcţie
a Auditorului Finanicar al Societăţii
BERE SPIRT TURNU SEVERIN
SA şi stabilirea duratei mandatului.
9. Aprobarea împuternicirii Administratorului Unic al Societăţii
BERE- SPIRT TURNU SEVERIN
SA, în vederea aducerii la îndeplinire a prezenţei hotărâri precum şi
pentru a îndeplini toate formalităţile
prevăzute de lege în vederea menţionării acestei modificări la Oficiul
Registrului Comerţului şi publicarea
acesteia în Monitorul Oficial. Documentele referitoare la problemele
înscrise pe ordinea de zi, pot fi
consultate de acţionari zilnic, începând cu data de 19.05.2016 la sediul
societăţii. Acţionarii pot participa la
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor personal sau prin reprezentant mandatat prin împuternicire, conform prevederilor legale. În
cazul în care Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor programată
pe data de 26.05.2016, nu îndeplineşte condiţiile de validitate prevăzute de Actul Constitutiv, aceasta va
avea loc în data de 27.05.2016 în
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu
aceeaşi ordine de zi.
l Convocator: Consiliul de Administrație al S.C. SOCERAM S.A. cu
sediul în Câmpina, str. Drumul
Taberei, nr.46, jud. Prahova, înmatriculată în Registrul Comerțului
sub nr. J29/1948/2014, cod unic de
înregistrare 346757, în temeiul
prevederilor Legii 31/1990 republicată cu modificările şi completările
ulterioare şi statutului societății,
convoacă Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acționarilor,
în data de 27 mai 2016, ora 10.00,
respectiv ora 11.00 la sediul din
Câmpina, str. Drumul Taberei,
nr.46, județul Prahova, pentru toți
acționarii înregistrați în registrul
acționarilor la data de 15 mai 2016
data de referință, cu următoarea
ordine de zi: Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor 1. Prezentarea şi aprobarea Raportului de
gestiune al administratorilor pentru
exercițiul financiar 2015; 2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pe
anul 2015; 3. Prezentarea şi aprobarea Situațiilor financiare şi a
contului de profit şi pierderi pentru
exercițiul financiar 2015, pe baza
Raportului de gestiune al administratorilor şi Raportului auditorului

financiar; 4. Aprobarea modului de
repartizare a profitului net obținut
în exercițiul financiar 2015. 5.
Prezentarea şi aprobarea Bugetului
de venituri şi cheltuieli pentru anul
2016; 6. Prezentarea şi aprobarea
Programului de investiții pe anul
2016; 8.Aprobarea prelungirii
mandatului auditorului financiar,
pentru exercițiul financiar 2016; 10.
Împuternicirea persoanei care va
îndeplini toate formalitățile legale
necesare pentru înregistrarea hotărârilor ce vor fi adoptate de AGOA.
Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor 1. Aprobarea contractării de către societate a unor credite
de lucru, credite de investiții, credite
pentru descoperire de cont, scrisori
de garanție bancară, acreditive,
operațiuni de leasing, etc., în lei şi/
sau în valută, în anul perioadă mai
2016- aprilie 2017, în valoare totală
de maxim 28 milioane euro sau
echivalent în lei; 2. Aprobarea
garantării creditelor de lucru,
credite de investiții, credite pentru
descoperire de cont, scrisori de
garanție bancară, acreditive, operațiuni de leasing, etc., în lei şi/ sau în
valută ce vor fi contractate de societate, sau/ şi de societăți afiliate sau
implicate cu aceasta, prin constituirea de garanții asupra bunurilor
imobile şi mobile şi creanțelor societății; 3. Împuternicirea Consiliului
de Administrație ca în limita plafonului aprobat şi în funcție de necesitățile concrete ale societății să
aprobe contractarea de credite de
lucru, credite de investiții, credite
pentru descoperire de cont, scrisori
de garanție bancară, acreditive,
operațiuni de leasing, etc., în lei şi/
sau în valută şi să negocieze cu
băncile şi societățile de leasing sau
alte societăți de creditare condițiile
contractuale cele mai avantajoase
precum, să aprobe prelungirea valabilității, modificarea condițiilor
pentru creditele deja contractate şi
să constituie garanții în favoarea
instituțiilor finanțatoare cu bunuri
imobile şi mobile aflate în patrimoniul societății şi asupra creanțelor
societății; 4. Aprobarea accesării de
către societate în anul 2015 de
fonduri nerambursabile prin
Programele şi Măsurile specifice
activității societății; 5. Împuternicirea Consiliului de Administrație să
aprobe: Proiectele pentru care se vor
accesa fonduri nerambursabile,
sumele necesare cofinanţării proiectelor pentru care se vor accesa
fonduri nerambursabile precum şi
să împutemicească persoanele care
vor semna în numele şi pentru societate toate documentele necesare
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obținerii fondurilor nerambursabile
precum şi pentru implementarea
proiectelor finanțate; 6.Împuternicirea persoanei care va îndeplini
toate formalitățile legale necesare
pentru îndeplinirea hotărârilor ce
vor fi adoptate de AGEA. Acționarii
societății pot participa la şedinţă,
personal sau pot fi reprezentați de
alți acționari pe bază de procuri
speciale, sau de alte persoane în
baza unei procuri speciale autentificate; formularele de procuri se pot
obține de la sediul societății şi vor fi
depuse în original cu cel puțin 48 ore
înainte de Adunare. Documentele şi
materialele informative referitoare
la problemele înscrise pe ordinea de
zi, se pot consulta la sediul societății
în termenul legal. Acționarii care
reprezintă, individual sau împreună,
cel puțin 5% din capitalul social vor
putea cere introducerea de noi
puncte pe ordinea de zi, în termen
de 15 zile de la publicarea convocării, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 31/1990 republicată cu
modificările şi completările ulterioare. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfăşurarea
şedinței la prima convocare, se
convoacă pentru a doua oară
Adunarea Generală Ordinară şi
Extraordinară a Acționarilor în
acelaşi loc şi la aceleaşi ore în data
de 28 mai 2016. Preşedintele Consiliului de Administrație Albu Elena.
l Convocare: Consiliului de Administraţie al S.C. ”GIRUETA” S.A.,
persoană juridică română, având
CIF 477558, atribut fiscal RO şi
număr de ordine la Registrul
Comerţului J23/1589/2004, cu sediul
în comuna Jilava, Sos. Giurgiului nr.
3-5, judeţul Ilfov, în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al societăţii şi a prevederilor art. 117 din
Legea 31/1990 republicată,
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii pentru
data de 30.05.2016, ora 12,00.
Şedinţa Adunării Generale Ordinare
a Acţionarilor vor avea loc la sediul
societăţii din comuna Jilava, Sos.
Giurgiului nr. 3-5, judeţul Ilfov. La
Adunarea Generală Ordinară sunt
invitaţi să participe toţi acţionarii
aflaţi în evidenţa Registrului Acţionarilor şi Registrului de Acţiuni la
data de 20.05.2016. Pe ordinea de zi
a Adunării Generale Ordinare, sunt
înscrise următoarele probleme: 1.
Prezentarea raportului Consiliului
de Administraţie al societăţii pentru
anul 2015; 2. Prezentarea raportului
auditorului financiar al societăţii
pentru anul 2015; 3. Discutarea,
aprobarea sau modificarea, după

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare
Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar executare nr. C10076/2015. Nr. 10076/19.04.2016.
Anunț privind vânzare pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 05.05.2016, orele 11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 68 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând
debitorului Petroiu Manole, cu sediul în loc. Călărași, str. Progresul nr. 47A, județul Călărași, cod ﬁscal,
în dosar de executare nr. C10076/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA)
este: - Laptop HP seria 375052-011 - 100 lei; Laptop HP seria 00190-498-023-126 - 100 lei; Laptop
Sony Vaio seria 00196100992937 - 240 lei; Laptop HP seria 00144533659015 - 100 lei. Asupra
bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor
creditori: - nu este cazul. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele
de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la
bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub
forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de
identitate, pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 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. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța
Guvernului nr. Legea 207/2015, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 21.04.2016. Relații
suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.
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caz, a situaţiilor financiare anuale
ale societăţii, pe baza raportului
Consiliului de Administraţie şi ale
auditorilor şi fixarea dividendului pe
anul 2015; 4. Pronunţarea asupra
gestiunii şi activităţii Consiliului de
Administraţie al societăţii pe anul
2015, precum şi descărcarea de
gestiune a acestuia; 5. Stabilirea
remuneraţiei Preşedintelui Consiliului de Administraţie; 6. Stabilirea
bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru exerciţiul financiar 2016; 7.
Stabilirea programului de activitate
al societăţii pentru exerciţiul financiar 2016; 8. Revocarea auditorului
financiar- SC Gerofin SRL şi a
auditoriului intern- Budurea
Anisoara; 9. Desemnarea auditorului financiar şi auditorului intern
şi fixarea duratei minime ale
contractelor de audit financiar
respectiv intern; 10. Aprobarea datei
de 15.06.2016 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr.
297/2004. În situaţia în care
Adunarea Generală nu va putea
delibera şi vota în mod valabil o a
doua Adunare Generală Ordinară
este convocată pentru ziua de
31.06.2016, la ora 12.00, în acelaşi
loc şi cu aceeaşi ordine de zi. După
publicarea convocării, acţionarii
reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul
social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a
adunărilor generale, în termen de cel
mult 15 zile de la data publicării
convocării, 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, în termen de 15 zile de la data
publicării convocării, pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării
generale. Aceste drepturi pot fi
exercitate numai în scris (transmise
prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice). Se precizează
că acţionarii ce vor fi împiedicaţi de
anumite împrejurări să participe la
Adunarea Generală vor putea
mandata, în conformitate cu art.
125 din Legea 31/1990 republicată,
printr-o procură specială o terţă
persoană care să participe şi să
voteze în numele lor şi pentru ei, în
Adunarea Generală, în condiţiile
legii. Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societăţii începând
cu data convocării şi vor fi depuse
spre înregistrare la secretariatul
adunării până cel târziu la data de
28.05.2016. Procurile speciale vor

putea fi transmise spre înregistrare
şi pe fax sau email în format pdf.,
reprezentantul acţionarului fiind
obligat ca la data adunării generale
să aibă asupra sa procura în
original. Acţionarii au dreptul să
formuleze întrebări privind punctele
de pe ordinea de zi ale Adunărilor
Generale în condiţiile art. 13 din
Regulamentul CNVM 6/2009, după
ce acţionarii vor fi identificaţi sau
dacă bună desfăşurare şi pregătire a
adunărilor generale precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale a societăţii, permite
acest lucru. Documentele privind
problemele incluse în ordinea de zi a
Adunărilor Generale pot fi consultate la sediul societăţii sau pe pagina
de internet www.gyrueta.ro, începând cu data convocării. Documentele aferente şedinţelor, inclusiv
propunerile de hotărâre şi procurile
speciale pot fi obţinute de la dna.
Martha Buga –tel. 021/4501773. Se
propune ca data de înregistrare,
conform art. 238 din Legea nr.
297/2004, data de 15.06.2015. Preşedintele Consiliului de Administraţie
al S.C. GIRUETA S.A., Milos
Jovicic.
l Convocator: Administratorul
Special al Societăţii de Construcţii
în Transporturi Bucureşti S.A.- societate în insolvenţă, cu sediul în
Bucureşti, str. Opanez nr.3A, sector
2, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti sub nr.J40/994/1991, CUI
RO 949, (denumită în continuare
”Societatea” sau „SCT”). În temeiul
Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare (“Legea nr. 31/1990”), Legii nr.
297/2004 privind piaţa de capital, cu
modificările şi completările ulterioare (“Legea nr.297/2004”), Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009
privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi al Actului Constitutiv al
Societăţii, Convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
Societăţii în data de 26.05.2016 ora
9,00, în Mun. Bucureşti, str. Căpitan
Aviator Gheorghe Demetriade, nr.
14, sector 1, pentru toţi acţionarii
înscrişi în Registrul Acţionarilor
Societăţii tinut de Societatea Depozitarul Central S.A Bucureşti, la
sfârşitul zilei de 18.05.2016, considerată Data de Referinţă pentru
această adunare. În cazul în care la
data menţionată mai sus, din orice
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motiv, nu se vor întruni cerinţele de
cvorum stabilite de Legea nr.31/1990
şi de Actul Constitutiv al Societăţii,
se convoacă şi se fixează în temeiul
art.118 din Legea nr.31/1990 cea
de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii pentru
data de 27.05.2016, la aceeaşi oră, în
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi şi
Data de Referinţă. Ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor: 1. Prezentarea, discutarea
şi aprobarea situaţiilor financiare
individuale şi consolidate ale Societăţii aferente exerciţiului financiar al
anului 2015, pe baza Raportului
administratorului special şi a Raportului auditorului financiar al Societăţii. 2. Prezentare, discutarea şi
aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli şi planul de afaceri pentru
anul 2016 al Societăţii. 3. Aprobarea
ca Data de Înregistrare a zilei de
15.06.2016, conform art.238 alin.(1)
din Legea nr.297/2004, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora
se răsfrâng hotărârile adoptate în
prezenţa Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor. 4. Aprobarea
Datei de 14.06.2016 ca Data „ex
date”, conform art.2 lit.f din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
acţionarilor în cadrul adunărilor
generale ale societăţilor, cu modificările şi completările ulterioare. 5.
Mandatarea Administratorului
Special al Societăţii, dl. Duca-Ghenoiu Răzvan, cu posibilitate de
substituire, pentru: (i) a încheia şi/
sau semna, în numele Societăţii şi/
sau al acţionarilor Societăţii: hotărârile prezenţei Adunări Generale
Ordinare a Acţionarilor, oricare şi
toate hotărârile, documentele, forularele şi cererile adoptate/ întocmite
în scopul şi pentru (ii) a efectua
toate formalităţile legale pentru
implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea şi
publicarea hotărârilor adoptate. La
Adunarea Generală a Acţionarilor
sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi
pot exercita dreptul de vot numai
acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor Societăţii la Data de
Referinţă (18.05.2016), conform
prevederilor legale şi ale Actului
Constitutiv, personal (prin reprezentanţii legali) sau prin reprezentant
(pe bază de Împuternicire specială
sau generală), cu restricţiile legale,
sau înainte de Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor prin corespondenţă (pe bază de Buletin de vot
prin corespondenţă). Accesul şi/sau
votul prin corespondenţa al acţiona-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art.
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 10
luna Mai, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Geogab Instal SRL, cu domiciliul ﬁscal
în localitatea Giurgiu, str. Tineretului, bl. 28C/513, sc. A, ap. 13, județul Giurgiu, cod de identiﬁcare
ﬁscală 24804070. 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 licitației,
exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 1. Lampă de gaz, 22.50 lei, 20%; 2. Pompă de testare,
210 lei, 20%; 3. Disc diamantat – 2 buc., 255 lei, 20%; 4. Burghiu SDS – 5 buc., 4 lei, 20%; 5. Daltă
SDS – 5 buc., 2 lei, 20%. Total: 493.50 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, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria
Municipiului Giurgiu; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală, 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
0246.212940, tasta 2 1, cu domnul Miu Adrian.

rilor îndreptăţiţi să participe la
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor este permis prin simpla
proba a identităţii acestora făcută,
în cazul acţionarilor persoane fizice,
cu actul de identitate (BI/CI pentru
cetăţenii romani sau, după caz,
paşaport/ permis de şedere pentru
cetăţenii străini) şi, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate
al reprezentantului legal (BI/CI
pentru cetăţenii romani sau, după
caz, paşaport/ permis de şedere
pentru cetăţenii străini). Reprezentanţii acţionarilor persoane fizice vor
fi identificaţi pe baza actului de
identitate (BI/CI pentru cetăţenii
romani sau, după caz, paşaport/
permis de şedere pentru cetăţenii
străini), însoţit de Împuternicirea
specială sau generală semnată de
către acţionarul persoana fizică.
Reprezentanţii acţionarilor persoane
juridice îşi vor dovedi calitatea pe
baza actului de identitate (BI/CI
pentru cetăţenii romani sau, după
caz, paşaport /permis de şedere
pentru cetăţenii străini), însoţit de
Împuternicirea specială sau generală semnată de reprezentantul legal
al persoanei juridice respective.
Calitatea de acţionar, precum şi, în
cazul acţionarilor persoane juridice
sau a entităţilor fără personalitate
juridică, calitatea de reprezentant
legal se constată în baza Listei Acţionarilor SCT de la Data de Referinţă, primită de la Depozitarul
Central SA. În cazul în care: a)
acţionarii persoane fizice nu şi-au
înregistrat în sistemul Depozitarului
Central SA datele de identificare
valabile şi actualizate, atunci vor
prezenta şi copia actului de identitate actualizat (BI /CI/ paşaport /
permis de şedere); b) reprezentantul
legal al acţionarilor persoane juridice nu este menţionată în lista
Acţionarilor SCT, de la data de
referinţă primită de la Depozitarul
Central S.A, atunci vor prezenta şi
un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al
semnatarului Împuternicirii speciale
(dovada emisă de o autoritate
competenţă în orginal sau copie
conforma cu originalul, numai
veche de 3 luni înainte de data
publicării convocatorului AGOA).
Documentele prezentate într-o
limbă străină, alta decât limba
engleză (cu excepţia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoţite de traducerea
realizată de un traducător autorizat,
în limba romana sau în limba
engleză. Începând cu data publicării
pot fi obţinute, la cerere, în fiecare zi
lucrătoare, între orele 8.00-16.00, la
adresa din Bucureşti, str. Căpitan
Aviator Gheorghe Demetriade, nr.
14, sector 1, prin fax sau posta:
convocatorul AGOA , Formularele
de Împuterniciri speciale pentru
reprezentarea acţionarilor în
AGOA; Formularele de Buletin de
vot prin corespondenţa pentru participarea şi exprimarea votului acţionarilor în Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor, documentele şi materialele referitoare la
problemele /aspectele incluse pe
ordinea de zi; proiectele de hotărârii
pentru punctele de pe ordinea de zi
a AGOA. Împuternicirile generale,
înainte de prima lor utilizare, se vor
depune/expedia, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu
orginalul sub semnătură reprezentantului, astfel încât acesta să fie
înregistrat ca primit la registratură
Societăţii până la data de
24.05.2016, ora 9,00, menţionând pe
plic în clar şi cu majuscule „Pentru
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor din data de
26/27.05.2016”. Împuternicirile
generale în copie certificata vor fi
reţinute de Societate, făcându-se
menţiune despre acestea în procesul
verbal al AGOA. Împuternicirile
generale sunt valabile pentru o peri-

oadă care nu va putea depăşi 3 ani.
Împuternicirile generale pot fi transmise şi prin e-mail cu semnătură
electronică extinsă, conform Legii
nr.455/2001, privind semnătură
electronică, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi
conform reglementarilor CNVM,
astfel încât să fie înregistrate ca
primite la registratură Societăţii
până la data de 24.05.2016 ora 9.00,
la adresa de e-mail:office@sctb.ro,
menţionând la subiect „Pentru
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor din data de
26/27.05.2016”. Pentru validitatea
mandatului, mandatarul trebuie să
aibă calitatea fie de intermediar (în
conformitate cu prevederile art.2
alin (1) pct.(14) din Legea nr.
297/2004) fie de avocat, iar acţionarul este client al acestora. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă
persoană. Dacă mandatarul este o
persoană juridică, aceasta poate să
îşi exercite mandatul primit prin
intermediul oricărei persoane ce
face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre
angajaţii săi. Împreună cu Împuternicirea generală, acţionarii vor
transmite Societăţii declaraţia pe
proprie răspundere data de reprezentantul legal al intermediarului
sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată
în original şi, după caz, stampilata,
din care să reiasă că: i) împuternicirea este dată de respectivul acţio n a r, î n c a l i t a t e d e c l i e n t ,
intermediarului sau, după caz,
avocatului; ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar,
inclusiv prin ataşare de semnătură
electronică extinsă, dacă este cazul.
Calitatea de acţionar, precum şi, în
cazul acţionarilor persoane juridice
sau a entităţilor fără personalitate
juridică, calitatea de reprezentant
legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societăţii de către acţionar, emise de
Depozitarul Central S.A sau de
participanţii definiţi la art.168 alin.
(1) lit.b) din Legea nr.297/2004 care
furnizează servicii de custodie: a).
extrasul de cont din care rezultă
calitatea de acţionar şi numărul de
acţiuni deţinute; b).documente care
atestă înscrierea informaţiei privind
reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A/ respectivii participanţi. Verificarea şi validarea
Împuternicirilor generale depuse la
Societate se va face de către secretarii tehnici desemnaţi potrivit legii,
aceştia urmând a păstra în siguranţa
înscrisurile. Împuternicirile speciale
şi Buletinele de vot prin corespondenţă, trebuie să aibă formatul
disponibilizat de Societate şi să
conţină instrucţiunii specifice de vot
pentru fiecare punct de pe ordinea
de zi (adică vot „pentru”, vot
„împotriva” sau „abţinere” ). Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul
acţionarilor persoane juridice sau a
entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal
al acţionarilor persoane juridice se
constată pe baza listei acţionarilor
SCT de la data de referinţă primită
de la Depozitarul Central S.A.
Împuternicirile speciale şi Buletinele
de vot prin corespondenţă, completate de acţionari cu opţiunile de vot
ale acestora („pentru”, „împotriva”,
„abţinere”) semnate, în orginal, vor
fi transmise pentru a fi înregistrate
la registratură Societăţii până cel
târziu în data de 24.05.2016, ora
09,00, menţionând pe plic în clar
„Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de
26/27.05.2016”. Împuternicirile
generale şi Buletinele de vot prin
corespondenţa pot fi transmise şi
prin email cu semnătură electronică
extinsă, conform Legii nr. 455/2001,
privind semnătură electronică, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi conform reglemen-

tarilor C.N.V.M., astfel încât să fie
înregistrate ca primite la registratura Societăţii până la data de
24.05.2016, ora 9.00, la adresa de
email:office@sctb.ro, menţionând la
subiect „Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor din data de
26/27.05.2016”. Împuternicirile
speciale şi Buletinele de vot prin
corespondenţa care nu sunt înregistrate la Registratura Societăţii până
la teremenele menţionate mai sus nu
vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţa şi de
vot în AGOA. Centralizarea, verificarea şi ţinerea evidetei Buletinelor
de vot prin corespondenţă, precum
şi verificarea şi validarea împuternicirilor speciale depuse la Societatea
se va face de către secretarii desemnaţi potrivit legii, aceştia urmând a
păstra în siguranţă înscrisurile,
precum şi confidenţialitatea voturilor astfel exprimate, până la
momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare aferente
ordinii de zi. Orice acţionar interesat
are dreptul de a adresa în scris întrebări privind punctele de pe ordinea
de zi a AGOA, în termen de cel mult
15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Întrebările vor fi
transmise în scris şi vor fi depuse/
expediate în plic închis, menţionând
pe plic în clar „Pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
pentru data de 26/27.05.2016”.
Răspunsurile vor fi disponibile la
adresa din Bucureşti, str.Căpitan
Aviator Gheorghe Demetriade,
nr.14, sector 1, începând cu data de
16.05.2015, ora 8,30.
Dreptul de adresa întrebări şi obligaţia Societăţii de a răspunde vor fi
condiţionate de protejarea confidenţialităţii şi a intereselor Societăţii.
Pentru exerciţiul valid al drepturilor
mai sus menţionate, acţionarii vor
transmite Societăţii următoarele
documente emise de Depozitarul
Central S.A sau de participanţii
definiţii la art.168 alin 1 lit(b) din
Legea nr. 297/2004, care furnizează
servicii de custodie: a) extrasul de
cont din care rezultă calitatea de
acţionar şi numărul de acţiunii deţinute; b) documente care atestă
înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul
Central S.A./ respectivii participanţi; La data convocării, capitalul
social al Societăţii este de
19.627.217,50 lei şi este format din
7.850.887 acţiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea
nominală de 2,50 lei, fiecare acţiune
dând dreptul la un vot în Adunarea
Generală a Acţionarilor Societăţii.
Informaţii suplimentare se pot
obţine de la Societate în fiecare zi
lucrătoare, între orele 08:00–16,00,
la numărul de telefon 031-620.21.15
–interior 111. Administrator Special
Duca- Ghenoiu Răzvan.

LICITAȚII
l Control Trading S.R.L., societate
in reorganizare, prin administrator
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
scoate la vanzare prin licitatie, autoturism Volkswagen Golf, an fabricatie 2007, avariat, la pretul 21.400
lei, TVA inclus. Licitatia se va tine in
data de 28.04.2016 ora 13:00, la
sediul administratorului din Ploiesti,
iar in cazul in care bunul nu va fi
adjudecat, licitatia se va tine in data
de 09.05.2016, 12.05.2016,
16.05.2016, 19.05.2016, 23.05.2016,
26.05.2016, 30.05.2016, 02.06.2016,
06.06.2016, la aceeasi ora si aceeasi
adresa. Regulamentul de vanzare si
conditiile de participare se pot
obtine numai de la sediul administratorului judiciar. Telefon/fax:
0244597808;
mobil:
0761132931/0723357858; www.
andreiioan.ro.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
l Control Trading S.R.L., societate
in insolventa, prin administrator
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
vinde teren intravilan in suprafata
de 557 mp situat in Com. Maneciu,
Sat Cheia, Str. Drumul Vacilor, fata
in fata cu proprietatea nr. 121, Jud.
Prahova, Tarlaua 29, parcela F245,
la pretul de 13.925 euro, cu TVA
inclus. Licitatia se va tine in data de
28.04.2016 ora 14:00, la sediul administratorului judiciar din Ploiesti, iar
in cazul in care bunul nu va fi adjudicat, licitatia se va tine in data de
09.05.2016, 12.05.2016, 16.05.2016,
19.05.2016, 23.05.2016, 26.05.2016,
30.05.2016, 02.06.2016, 06.06.2016 la
aceeasi ora si aceeasi adresa.
Dosarul de prezentare si conditiile
de participare se pot obtine numai
de la sediul administratorului judiciar. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0723357858; www.andreiioan.ro.
l Control Trading S.R.L., societate
in reorganizare, prin administrator
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
vinde prin licitatie publica, imobil
situat in Ploieşti, Traian Vuia, nr. 3,
Judeţul Prahova, compus din teren
intravilan in suprafata de 1.001 mp;
corpul C1 - suprafata totala desfasurata de 552,13 mp, in regim de
inaltime demisol, parter, etaj si
mansarda, constructie din caramida, acoperita cu tabla tip Lindab;
corpul C2 – suprafata totala desfasurata de 117,98 mp, in regim de
i n a l t i m e d e m i s o l s i p a r t e r,
constructie din caramida, acoperita
cu tabla tip Lindab. Pretul intregii
proprietati este echivalentul in lei a
sumei de 450.000 Euro, pret fara
TVA. Licitatia se va tine in data de
25.04.2016 ora 10:00, la sediul administratorului judiciar din Ploiesti, iar
in cazul in care bunul nu va fi adjudicat, licitatia se va tine in data de

29.04.2016, 06.05.2016, 09.05.2016,
13.05.2016, 16.05.2016, 20.05.2016,
23.05.2016, 27.05.2016, 03.06.2016,
la aceeasi ora si aceeasi adresa.
Dosarul de prezentare si conditiile
de participare se pot obtine numai
de la sediul administratorului judiciar. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0723357858; www.andreiioan.ro.
l 1.Primăria comunei Hangu, jud.
Neamţ, tel/fax 0233257501, e-mail:
primariahangu@yahoo.com, organizează o procedură de licitaţie
publică pentru închirierea pajiştilor
comunale disponibile: Nr. crt. /
Denumire păşune / Suprafaţa/ha. 1 /
Piciorul Vînăt-Varniţa / 25,61. 2 /
Bleban / 39,71. 3 / Cireş / 40,19. 2.
Documentaţia de atribuire se poate
ridica de la sediul Primăriei Hangu
de luni până vineri între orele 08:0016:00, persoană de contact viceprimar Hagiu Mihai, contra sumei
de 150 lei. 3. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor privind
documentaţia de participare la licitaţie este 28.04.2016 4. Termenul
limită de depunere a ofertelor este
05.05.2016 ora 10:00 la sediul
Primăriei Hangu, jud. Neamţ şi vor
fi depuse într-un singur exemplar în
plic sigilat. 5. Deschiderea ofertelor
va avea loc în data de 05.05.2016 ora
12:00, la sediul Primăriei Hangu. 6.
Soluţionarea litigiilor apărute se
realizează potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.
544/2004 cu modificările ulterioare.
l Catdan Auto S.R.L., societate in
faliment, prin lichidator judiciar
Andrei Ioan IPURL, cu sediul in
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10,
ap. 31, scoate la vanzare prin licitatie, teren in suprafata de 1.350
mp, situat in intravilanul orasului
Urlati, str. Viorelelor, nr. F.N.,
tarlaua 64t parcela Cc-,2351,
Judetul Prahova la pretul de 57.600
lei (pret fara TVA). Licitatia se va
tine in data de 28.04.2016 ora 14:00,

la sediul lichidatorului din Ploiesti,
iar in cazul in care bunul nu va fi
adjudecat, licitatia se va tine in data
de 09.05.2016, 12.05.2016,
16.05.2016, 19.05.2016, 23.05.2016,
26.05.2016, 30.05.2016, 02.06.2016,
06.06.2016, la aceeasi ora si aceeasi
adresa. Dosarul de prezentare si
conditiile de participare se pot
obtine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808;
mobil: 0761132931/0723357858;
www.andreiioan.ro.
l Subscrisa VIA INSOLV SPRL
scoate la vânzare prin licitaţie
publică pornind de la valoarea de
evaluare redusa cu 20% urmatoarele
bunuri mobile apartinand Foraj
Bucuresti SA: 1. Mobilier pret 3.620
lei; echipamente birotica pret 29.716
lei; 2. Buldoexcavator Komatsu WB
93 R pret 6.491,20 lei; compresor de
aer 1 C 350 pret 51,20 lei; compresor
de aer Ingersoll Rand (2 buc.) pret
31.144 lei/buc.; compresor de aer
portabil tip Atlas Copco pret 63.740
lei; compresor de aer portabil tip
Atlas Copco pret 24.304 lei; grup
electrogen portabil QIX 30 (3 buc.)
pret 12.152 lei/buc.; grup electrogen
stationar QA22Dd Atlas Copco (3
buc.) pret 12.896,80 lei/buc.; centrala
termica pret 19.311,20 lei; centrala
termica pret 16.459,20 lei; 3. Instalatie de foraj Aquadrill 1000 II, B 16
FRD, pret 70.240 lei; instalatie de
foraj Ingersoll Rand T3W, B 29
THG, pret 68.800 lei; instalatie de
foraj FA 32 si turla de foraj FA 32, B
31 UKG, pret 38.160 lei; instalatie
de foraj Wirth tip B 3A, B 35 CVO,
pret 36.240 lei; instalatie de foraj
AGBO 200-300, B 98 XYM, pret
141.760 lei. Toate preturile sunt fara
TVA. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la
lichidatorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţiile vor avea loc în data de
27.04.2016, incepand cu ora 13/30
pentru bunurile de la pct.1, ora
14/00 pentru bunurile de la pct.2,
ora 14/30 pentru bunurile de la
pct.3. In cazul neadjudecării, licitatiile vor fi reluate la 11.05.2016,
18.05.2016, 25.05.2016 respectiv
01.06.2016 la aceleasi ore, la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800
l S.C. Com Just SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela,
anunţă scoaterea la vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum
urmează: ACTIVUL NR.1: Spaţiu
comercial la parter de bloc P+4E
(magazin alimentar); Adresa: Botoşani, str. T. Vladimirescu nr. 1,
parter, Judeţul Botoşani; cu număr
cadastral 1255/0;3/2 ; Suprafaţă
construită: 53,42mp; vânzarea se va
face prin licitatie publica cu strigare,
cu preţul de pornire redus la 27.975
e u r o ( f ă r ă T VA ) r e s p e c t i v
128.956,36lei ( fara TVA). Persoanele care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmează a fi scoase la
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să anunţe lichidatorul
judiciar înainte cu minim 5(cinci)
zile raportat la data stabilită pentru
vânzare, la sediul lichidatorului
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr.
43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc in
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi,
ÎN data de 28.04.2016 ora 16:30, şi
se va desfăşura în conformitate cu
PREVEDERILE Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei şi ale
regulamentului de vânzare aprobat
de adunarea creditorilor din data de
10.04.2015. Adjudecarea se va face
în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a licitaţiei. Regulament
ce poate fi consultat atat la dosarul
cauzei cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata
preţului de adjudecare in termenul
stabilit prin Regulamentul de orga-

nizare şi desfăsurare a licitaţiei.
Ofertantii sunt obligati sa depuna,
pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare la licitatie in
procent de 10% din pretul de incepere a licitatiei. Garantia se va
depune in numerar, prin plata in
contul indicat de lichidator. Pentru
participarea la licitaţie, potenţialii
cumpărători trebuie să se înscrie la
sediul lichidatorului judiciar din
mun. Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43,
jud. Iaşi, până la data de 28.04.2016
ora 14:00. Relaţii suplimentare se
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la
telefoanele: 0232/240.890 ;
0742/109890, Fax 0232/240890
l PRICEWATERHOUSECOOPERS Business Recovery Services
IPURL, în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei Banca
Columna S.A. (bancă în faliment),
anunţă vânzarea în bloc prin licitaţie publică, deschisă, cu strigare,
ascendentă, a 1. Drepturilor litigioase asupra Construcţiei- Spaţiu
comercial situat la parterul imobilului din Drobeta Turnu- Severin,
Str. Aurelian nr.44, Judeţul Mehedinţi, în suprafaţă construită de
294,725 mp; 2. Bunurilor mobile
ataşate construcţiei, respectiv: 1
aparat climatizare (nr. inv. 300001),
1 centrală telefonică (nr. inv.
300002), 1 sistem de securitate (nr.
inv. 800001), 1 scară 0043 (nr. inv.
700119); 3. Bunurilor mobile
descrise în Anexa 1 la Regulamentul
de vânzare. Preţul de pornire al
Licitaţiei pentru drepturile litigioase
asupra imobilului- spaţiu comercial
situat în Drobeta Turnu-Severin, Str.
Aurelian nr.44, Judeţul Mehedinţi,
precum şi a bunurilor mobile aflate
în patrimoniul Debitoarei S.C.
Banca Columna S.A. (bancă în faliment) este de 165.000 EUR, la care
se adaugă TVA-ul, după caz. Licitaţia se organizează la data de
10.05.2016, la orele 14.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti,
Lakeview Building, str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, etaj 8, sector 2.
Regulamentul de vânzare poate fi
achiziţionat la preţul de 500 Ron,
plus TVA. Pentru participarea la
licitaţie, procurarea Regulamentului
de vânzare este obligatorie, obţinându-se de la sediul lichidatorului
judiciar, în zilele lucrătoare, între
orele 09:00-17:00, pe baza actului de
identitate şi/sau a unui document de
reprezentare, precum şi a dovezii de
plată a preţului Regulamentului. În
vederea participării la licitaţie se va
constitui o Garanţie de participare
în cuantum de 10% din preţul de

pornire, respectiv de 16.500 EUR
(echivalent în RON la cursul RON/
EUR afişat de BNR la data constituirii garanţiei), care se va depune
împreună cu restul documentaţiei
de participare, conform Regulamentului de vânzare, la sediul lichidatorului judiciar Pricewaterhouse
Coopers Business Recovery Services
IPURL, până la data de 09.05.2016,
orele 16.00. Pentru vizitarea bunurilor, achiziţionarea Regulamentului
de vânzare şi a eventualelor informaţii suplimentare vă rugăm să
contactaţi lichidatorul judiciar la tel.
021.225.30.00, fax: 021.225.36.50,
persoane de contact: Octavia Aldea
şi Cristian Răvăşilă, e-mail: cristian.
ravasila@ro.pwc.com, octavia.
aldea@ro.pwc.com.
l Primăria comunei Mălureni.
Anunţ de participare privind delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – licitație
publică deschisă: 1)Denumirea,
adresa, numărul de telefon şi de
fax, adresa de e-mail ale delegatarului: Primăria Comunei Mălureni,
judeţul Argeş, tel. 0248765049, fax:
0248765049, e-mail primariamalureni@yahoo.com. 2)Hotărârea
privind stabilirea modalităţii de
gestiune: Hotărârea Consiliului
Local nr.15/ 18.02.2016 privind
aprobarea comisiei de evaluare şi a
documentaţiei întocmite în vederea
delegării de gestiune a serviciului de
furnizare apa din comuna Mălureni,
judeţul Argeş. 3)Aria teritorială unde urmează a se presta/
furniza serviciul/activitatea: Teritoriul administrativ al comunei Mălureni, județul Argeş. 4) Activitatea /
serviciul care urmează să fie prestată
/prestat/furnizată /furnizat: Delegarea de gestiune a serviciului public
de alimentare cu apă al comunei
Mălureni, județul Argeş. 5)Durata
contractului de delegare a gestiunii:
10 ani. 6) Denumirea, numărul de
telefon şi de fax şi adresa de e-mail
ale biroului/persoanei de la care se
poate solicita documentaţia de
delegare, precum şi modalităţile de
obţinere a documentaţiei: Primăria
Comunei Mălureni, judeţul Argeş,
tel. 0248765049, fax: 0248765049,
e-mail primariamalureni@yahoo.
com. Documentația poate fi obținută de la sediul Primăriei. 7)Dacă
este cazul, costul şi condiţiile de
platã în vederea obţinerii documentaţiei de delegare: Documentația de
atribuire poate fi achiziționată în
urma unei solicitări scrise. Prețul
pentru obținerea documentației este
de 300 lei şi se achită la casieria
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Primăriei. 8)Garanţia de participare
la licitaţia publică este de 2000 lei.
Plata se poate face la casieria
Primăriei. 9) Termenul-limită de
depunere a ofertelor, data şi ora,
adresa la care se depun ofertele:
Data: 30.05.2016, ora 14.00 –
Primăria comunei Mălureni, judeţul
Argeş, la Registratură. 10) Data,
ora şi locul deschiderii ofertelor:
Data: 31.05.2016, ora 10.00 - la
sediul Primăriei: Sat Mălureni, nr.
127, comuna Mălureni, judeţul
Argeş.
l Debitorul Societatea de
Construcții Poduri ARPOM SA -în
faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Și Asociații SPRL,
scoate la vânzare: -Imobil (teren
1.609mp şi construcții) situate în
Timişul de Sus, județul Braşov.
Prețul de pornire al licitației este de
30.000EURO, exclusiv TVA. Prima
şedință de licitație va avea loc în
data de 05.05.2016, ora 15:00 la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, et.2,
cam.203, sector 1. Dacă imobilul nu
se adjudecă la această dată, următoarele şedințe de licitații vor avea
loc în data de: 12.05.2016,
19.05.2016, 26.05.2016 şi 02.06.2016
ora 15.00, prețul de pornire rămânând acelaşi. -Imobil (teren
25.299mp şi construcții) situat în
Bucureşti, Str. Inovatorilor nr.38,
sector 1. Prețul de pornire al licitației este de 850.000EURO, exclusiv
TVA. Prima şedință de licitație va
avea loc în data de 05.05.2016, ora
15:00 la sediul lichidatorului judiciar
din Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, et.2,
cam.203, sector 1. Dacă imobilul nu
se adjudecă la această dată, următoarele şedințe de licitații vor avea
loc în data de: 12.05.2016,
19.05.2016, 26.05.2016, 02.06.2016 şi
09.06.2016 ora 15.00, prețul de
pornire rămânând acelaşi. Participarea la licitație este condiționată de
c o n s e m n a r e a î n c o n t u l n r.
RO78BTRL04801202P27697XX
deschis la Banca Transilvania,
Agenția Chibrit până la data şi ora
stabilită pentru desfăşurarea licitației, a garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației pentru bunul
pentru care se licitează şi de achiziționarea până la aceeaşi dată şi ora a
Caietului de sarcini care este în
valoare de 1.000RON, exclusiv TVA.
Caietul de sarcini poate fi achitat în
contul lichidatorului judiciar nr.
RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK -Sucursala
Dorobanți sau în numerar la sediul
acestuia din Bucureşti str. Buzeşti
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nr.71, et.2, cam.203, sector 1. Pentru
relații suplimentare sunați la
telefon: 0755.282.893, dl. Raicu
Gabriel, email dinu.urse@gmail.
com.
l Anunţ pentru licitaţie privind
organizarea licitaţiei pentru
vânzarea masei lemnoase fasonate.
Organizatorul licitaţiei: Ocolul Silvic
Comunal Romuli RA, cu sediul în
Comuna Romuli, Strada Principală,
n r. 3 6 3 , J u d . B - N , t e l e f o n :
0762.243.406, fax: 0363.816.834,
e-mail: oscromuli@yahoo.com. Data
şi ora desfăşurării licitaţiei:
10.05.2016, ora 12.00. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul OSC Romuli
RA. Tipul licitaţiei: publică,
deschisă, cu strigare. Licitaţia este
organizată şi se va desfăşura
conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, aprobat prin
HG 924/2015. Data şi ora organizării preselecţiei: 04.05.2016, ora
10.00. Data şi ora-limită până la
care poate fi depusă documentaţia
pentru preselecţie şi licitaţie:
03.05.2016, ora 16.00. Se licitează
material lemnos la drum auto,
constituit în loturi de cca 15mc.
Lista loturilor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei, pasul
de licitaţie şi valoarea garanţiei
pentru fiecare partidă sunt afişate la
sediul organizatorului şi pe site-ul
www.ocoalederegim.ro. Volumul
total de masă lemnoasă fasonată
oferit la licitaţie este de 135mc, din
care pe sortimente: -buştean pentru
cherestea cu ds>24cm=135mc şi,
respectiv pe specii şi grupe de specii:
-fag: 135mc. Masa lemnoasă fasonată oferită spre vânzare nu provine
din fondul forestier proprietate
publică certificat în sistemul FSC.
Masa lemnoasă fasonată rămasă
neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile
prevăzute de prezentul regulament
şi de alte reglementări în vigoare.
Neachitarea contravalorii masei
lemnoase adjudecate în termen de
maxim 10 zile lucrătoare, din culpa
exclusivă a operatorului economic/
grupului de operatori economici

adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă
respectivă şi pierderea garanţiei de
contractare aferente. Caietul de
sarcini va putea fi procurat de la
sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de 25.04.2016. În
conformitate cu prevederile art.56,
aliniat (3), lit.c, nu vor fi admişi la
licitaţie operatorii economici/grupurile de operatori economici care au
datorii restante faţă de administratorul fondului forestier proprietate
publică a unităţii administrativ-teritoriale sau faţă de proprietar. Pentru
informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei.
l Anunţ de licitaţie privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului aferent Cabanei Podu cu
Florile. Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu sediul în Târgovişte, Piaţa
Tricolorului nr.1, cod fiscal 4280205,
telefon 0245/207600, fax
0245/212230, e-mail: consjdb@cjd.ro
organizează licitaţie publică pentru
concesionarea prin licitaţie publică a
imobilului aferent Cabanei Podu cu
Florile. Nr. crt. / Datele de identificare ale imobilului ce face obiectul
concesiunii prin licitaţie publică /
Adresa / Redevenţa minimă pentru
primul an de activitate lei/an / Data
şi ora limită de depunere a documentelor de participare / Data şi
ora deschiderii ofertelor / Preţul
documentaţiei de atribuire -lei- /
Valoarea garanţiei de participare
-lei- / 1. Cabana Podu cu Florile; Teren curţi construcţii, comuna
Moroeni. Suprafaţă – 800 mp; Construcţie D+P+2, capacitate de
cazare 24 locuri, suprafaţă
construită – 161,51 mp, suprafaţă
desfăşurată – 439,13 mp / Comuna
Moroeni / 29.600 lei / 16.05.2016 Ora
15.00 / 17.05.2016 Ora 11.00 / 300 /
3.000. Documentaţia de atribuire
poate fi ridicată de către solicitanţii
interesaţi de participarea la licitaţie,
contracost, de la sediul Consiliului
Judeţean Dâmboviţa, etaj VII
camera 126. La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică, care îndeplineşte condiţiile
impuse prin caietul de sarcini şi
instrucţiunile pentru ofertanţi şi

LUNI / 25 APRILIE 2016
face dovada achitării la casieria
instituţiei etaj II cam. 48 sau în
contul
RO15TREZ2715006XXX000252
deschis la Trezoreria Târgovişte a
preţului documentaţiei de atribuire,
respectiv a garanţiei de participare.
Răspunsul la clarificările solicitate
se vor efectua într-o perioadă care
nu trebuie să depăşească 2 zile
lucrătoare de la primirea acestora.
Ofertele se depun într-un singur
exemplar la Registratura Consiliului
Judeţean Dâmboviţa, parter cam. 24
şi vor respecta prevederile pct. 4 din
documentaţia de atribuire. Şedinţa
de licitaţie publică deschisă va avea
loc la sediul Consiliului Judeţean
Dâmboviţa, sala de şedinţe de la
parter. Instanţa competentă de soluţionare a litigiilor este Tribunalul
Dâmboviţa – Secţia Contencios
Administrativ din Târgovişte, Calea
Bucureşti nr. 3, telefon 0245/612334,
fax 0245/611893. Anunţul de licitaţie se transmite în ziua de luni
25.04.2016 către instituţiile abilitate,
în vederea publicării în Monitorul
Oficial al României Partea a VI-a ,
Jurnalul Naţional şi Jurnal de
Dâmboviţa. Informaţii suplimentare
se pot obţine la telefon 0744/337557
sau la 0245/207627, persoană de
contact domnul Măţăoanu Nicolae.
l Anunț Privind organizarea licitației de vânzare masă lemnoasă
fasonată, producția anului 2016.
Organizatorul licitației: Primăria
Comunei Remetea, cu sediul în
Comuna Remetea, Pța. Cseres
Tibor, nr. 10, Județul Harghita, CIF:
4367655, tel/fax: 0266-352-101,
e-mail: office@gyergyoremete.ro.
Data şi ora desfăşurării licitației:
06.05.2016, orele 09:00. Locul desfăşurării licitației: sediul Primăriei
Comunei Remetea, Comuna
Remetea, Județul Harghita. Tipul
licitației: licitație cu strigare. Licitația este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 924/2015.
Data şi ora preselecției: 29.04.2016,
ora 15:00. Data şi ora limită până la
care poate fi depusă documentația

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (1) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 06, luna 05, anul
2016, ora 11.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor
vinde prin licitație, următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului S.C. Sara Real Construct SRL,
cu domiciliul ﬁscal în loc. Ulmi, sat Trestieni, nr. -, județul Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală:
16912348: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației,
exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Autoturism Toyota Avensis, nr. înm. B-47-NRU, 8.300
lei; Container Koro, 2.900 lei; Auto încărcător Volvo L-180, 57.500 lei; Transportor cu bandă 550 lei;
Draglina Nobas, 19.350 lei; Autobasculantă Roman19215 DFR, 5.450 lei. Total: 94.050 lei. *) Regimul
și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute
de Legea nr. 227 din 2015 privind Codul Fiscal. Bunurile mobile mai sus menționate sunt/ nu sunt
grevate de drepturi reale și privilegii ale altor creditori. 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 în ziua precedentă
termenului de vânzare prin licitație următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plății taxei
de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul ﬁind întocmit astfel:
beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu
mențiunea: „taxă participare licitație 10%”); 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; pentru
persoanele ﬁzice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; dovada emisă de organele ﬁscale
ca nu are obligatii ﬁscale restante (la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul
asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și, respectiv,
la bugetul local) conform art. 250, alin. (4), lit. l) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală; declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu participă la licitație în numele
debitorului executat silit, pentru respectarea prevederilor art. 250, alin. (9). Cererea de înscriere
însoțită de documentația mai sus menționată se depune numai la Registratura Serviciului Fiscal
Orășenesc Bolintin Vale, situat în județul Giurgiu, oraș Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B5, parter,
ofertanții 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. 260261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit.
d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 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 0246.270520.

pentru preselecție şi înscrierea la
licitația din data de 29.04.2016 ora
15:00. Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire a licitației
pentru fiecare partidă sunt afişate la
sediul organizatorului şi pe site-ul
www.ocoalederegim.ro . Volumul
total de masă lemnoasă fasonată,
oferit la licitație este de 242 mc, din
care: 1. Pe natură de produse: - Act
de punere în valoare Nr partida
01090 UP 0 Remetea Alcoza Borsec
UA 29A - 242 mc. 2. Pe specii: - Act
de punere în valoare Nr partida
01090 UP 0 Remetea Alcoza Borsec
UA 29A - 242 mc din care Brad 3
mc, Molid 236 mc, Fag 1 mc, Pl. T
– 2 mc. Prețul de pornire a licitației
este de 180 lei/mc fără TVA,
conform HCL nr. 10 din Ianuarie
2016. După strigare şi în continuare
după fiecare eventuală strigarte
(dacă este cazul) pasul de majorare
a preţului este de 5 Ron. Masa
lemnoasă fasonată oferită spre
vânzare provine din fondul forestier
proprietate publică a comunei
Remetea. Caietul de sarcini poate fi
solicitat de la sediul organizatorului,
începând cu data de 25.04.2016.
Pentru participarea la licitație, solicitantul trebuie să depună, până la
data de 29.04.2016 ora 15:00, o
cerere de înscriere la licitație, la care
trebuie să anexeze documentele
prevăzute la art. 54, alin. 3 din HG
924/2015. Pentru informații şi date
suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: Comuna
Remetea, tel: 0266-352-101.
l Debitorul SC Ungureanu
Instalcom SRL societate în faliment,
prin lichidator judiciar DINU,
URSE ŞI ASOCIAȚII SPRL, scoate
la vânzare: 1.Imobil, teren situat în
Mun. Ploieşti, Str. Drumul Serii Nr.
22, Județ Prahova, având suprafața
de 2.452,00 mp şi clădire edificată pe
acesta în regim parter şi etaj, având
suprafața construită de 169,18 mp
din care suprafața utilă de 135,51
mp, înscris în Cartea funciară nr.
6505 Mun. Ploieşti, sub nr. cadastral
6621. Prețul de pornire al licitației
este de 114.340,85 Euro exclusiv
TVA. 2.Imobil, teren intravilan
situat în Ploieşti, str. Drumul Serii
FN, tarlaua 12, parcela A166/13,
Județ Prahova, având suprafața de
2.452,74 mp înscris în Cartea
funciară nr. 121422 (nr. vechi 6322)
Mun. Ploieşti, sub nr. cadastral 7935.
Prețul de pornire al licitației este
de 49.422,75 Euro exclusiv TVA. 3.

Imobil, teren intravilan situat în
Ploieşti, str. Drumul Serii FN,
tarlaua 12, parcela A166/14, Județ
Prahova, având suprafața de
2.415,28 mp înscris în Cartea
funciară nr. 121440 (nr. vechi 6323)
Mun. Ploieşti, sub nr. cadastral 7932.
Prețul de pornire al licitației este
de 52.411,80 Euro exclusiv TVA. 3.
Alte mijloace fixe şi obiecte de
inventar, aparținând SC UNGUREANU INSTALCOM SRL a căror
valoare de piață este de 64.488,20
Lei exclusiv TVA. Prețul caietului de
sarcini pentru imobilele aflate în
proprietatea SC UNGUREANU
INSTALCOM SRL este de 1000 lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire al
licitației pentru imobilul aflat la
punctul nr. 1 din listă, reprezintă
65% din valoarea de piață exclusiv
TVA prezentată în Raportul de
evaluare. Prețul de pornire al licitației pentru imobilul aflat la punctul
nr. 2 din listă, reprezintă 65% din
valoarea de piață exclusiv TVA
prezentată în Raportul de evaluare.
Prețul de pornire al licitației pentru
imobilul aflat la punctul nr. 3 din
listă, reprezintă 70% din valoarea de
piață exclusiv TVA. Prețul de
pornire al licitației pentru mijloacele
fixe şi obiectele de inventar reprezintă 70% din valoarea de piață
exclusiv TVA prezentată în raportul
de evaluare pentru fiecare bun în
parte iar listele cu aceste bunuri pot
fi obținute de la lichidatorul judiciar
cu un telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la licitație este condiționată de: -consemn a r e a î n c o n t u l n r.
RO79BFER140000008181RO01
deschis la Banca Comercială FEROVIARĂ -Sucursala Bucureşti până
la orele 14 am din preziua stabilită
şedinței de licitație a garanției de
10% din prețul de pornire a licitației;
-achiziționarea până la aceeaşi dată
a Caietelor de sarcini şi a Regulamentelor de licitație pentru proprietățile imobiliare, pentru mijloacele
fixe şi obiectele de inventar, de la
sediul lichidatorului judiciar. Pentru
proprietățile imobiliare, mijloacele
fixe şi obiectele de inventar prima
şedință de licitație a fost fixată în
data de 04.05.2016, ora 12.00, iar
dacă bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele şedințe de
licitații vor fi în data de 11.05.2016;
18.05.2016; 25.05.2016; 01.06.2016
ora 12.00. Toate şedințele de licitații
se vor desfăşura la sediul ales de
lichidatorului judiciar din Mun.

Ploieşti, Str. Elena Doamna Nr. 44
A, Județ Prahova. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare şi vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat şi pe site
www.dinu-urse.ro.

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregistrare
în Registrul unic al cabinetelor
medicale sub nr.de identificare
703353 din data 04011999.
l Declar pierdute legitimaţie de
student, carnet de student şi carnet
de cupoane pe numele Iamandi
Bianca-Anamaria, Facultatea de
Drept, Universitatea din Bucureşti.
l Societatea Sorblan Lux SRL,
J6/386/2004, CUI: 16448982, reprezentat prin Asociat Unic Muresan
Sorinel, declar pierdute certificate
constatatoare pentru activitati autorizate la punctele de lucru din Jud.
Bistrita-Nasaud: mun. Bistriţa, str.
Nasaudului bl.2 sc.C_parter ap.25 si
mun.Bistriţa, str.Andrei Muresanu
nr.30 ap.C.1. Declar nule.
l S.C. Syncwise Beauty Lounge
S.R.L. având C.U.I. 33737018,
J40/12443/2014, cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Taberei nr. 38, bl. OD4,
sc. 2, et. 6, ap. 61, sector 6, declar
pierdute certificat de înregistrare şi
certificat constatator sediu social. Le
declar nule.
l Pierdut certificat înregistrare
eliberat în anul 2012 de O.R.C.
Mehedinți pe numele: Remescu
Gheorghița –P.F.A., F25/584/2012,
C.U.I. 29721064.
l Pierdut certificat constatator nr.
10120 din data de 29.05.2013 pentru
activitate în afara sediilor, emis pe
numele P.F.A. Cuzmin N. Petre, F
36/124/04.04.2008. Se declară nul.
l Pierdut card tahograf nr. 000 000
000 1P7F001 pe numele Condrea
Aurelian– Dragoş, eliberat de
A.R.R. Tulcea. Se declară nul.
l Pierdut atestat taxi, seria CPTx
nr. 0055484 eliberat de A.R.R. Iaşi la
data de 17.09.2011, pe numele:
Axinte Marian– Radu. Se declară
nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 087/2016. Nr. 43241 din
19.04.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile /ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016,
luna mai, ziua 05. 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 05, luna 05, orele 12,
anul 2016, în localitatea Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 01, jud. Dâmbovița, se va vinde prin licitație
publică, următorul bun imobil, proprietate a debitorului S.C. Ecolemn S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 01, jud. Dâmbovița, cod de identiﬁcare ﬁscală 15038011:
Teren intravilan, în suprafață de 1.527 mp, T57.P337/19, nr. cadastral 2054, CF 71027, situat în
localitatea Ulmi, jud. Dâmbovița, preț de evaluare /de pornire al licitației, 116.300 lei (exclusiv TVA).
Cota de taxă pe valoarea adăugată, aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare este 20%, conform art. 270, alin. (3), din Legea nr. 227/2015, privind Codul ﬁscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditori, Sarcini; A.J.F.P. Dâmbovița, ipoteca de rangul I. 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 licitație; 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 nostru sau la numărul de
telefon 0245.616.779, interior 508. Data aﬁșării: 25.04.2016.

