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OFERTE SERVICIU

Expert Service 24/7 angajează 
confecţioneri-montatori tâmplărie 
de aluminiu, cu experienţă. 
Locaţie: Bucureşti, Ploieşti. 
Detalii: 0724.151.705.

l SC Poly Bag SRL angajează  
manipulant marfă  cunoscător al 
limbii engleze si spaniole.
Tel; 0257275787  

l Premium IT Technologies S.R.L. 
angajeaza Specialist imbunatatire 
procese- 1 post. Cerinte de ocupare 
a postului: studii superioare; limba 
Engleza. Trimiteti CV la: office@
premiumitt.ro

l Sc Patiseria Palma Srl angajeaza 
Brutar. Conditii; - Studii 10 clase , 
- calificare brutar, - cunoasterea 
bucatariei sarbesti ( prajitura 
Burek). Informatii tel; 0745330061 
sau CV.,la adresa de mail zoranmu-
tavschi@gmail.com pana la data de 
26.10.2016.

l Şcoala Gimnazială Beidaud cu 
sediul în comuna Beidaud, str. 
Primăriei, nr.19, judeţul Tulcea 
anunţă scoaterea la concurs a unui 
post de secretar II studii superi-
oare, perioada de depunere a dosa-
relor este 28 octombrie- 10 
noiembrie 2016. Selectarea dosa-
relor 11 noiembrie- 14 noiembrie 
2016, proba scrisă/ practică- 17 
noiembrie, ora 10, iar interviul pe 
17 noiembrie 2016 ora 12.

l A.N.R.S.P.S.- UT 350 Popeşti- 
Leodeni, judeţul Ilfov, organizează 
în data de 28.11.2016, concurs 
pentru ocuparea funcţiilor vacante 
din Compartimentul Financiar- 
Contabilitate de Consilier clasa I, 
studii superioare şi referent clasa 
III, studii medii. Relaţii suplimen-
tare la telefon: 021/492.03.35 şi pe 
www.anrsps.gov.ro.

l Ministerul Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale, în temeiul Hotărârii 
Guvernului nr.611/2008 şi O.U.G  
nr. 45/2008, anunţă scoaterea la 
concurs a unei funcții publice de 
execuție vacante de consilier, clasa 
I, grad profesional asistent la 
Direcția Management Resurse 
Umane –Serviciul Relații Umane şi 
Formare Profesională. Condiții 
specifice: -Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -Vechime în 
specialitatea studiilor: minimum 1 
an; -Concursul va avea loc la sediul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale, astfel:-proba scrisă, în 
data 08 noiembrie 2016, ora 
10.00;-interviul, va fi stabilit după 
finalizarea probei scrise.  Dosarele 
de înscriere se depun în opt zile de 
la publicare. Bibliografia, condiţiile 
specifice de participare precum şi 
actele solicitate candidaţilor la 
înscriere vor fi  publicate pe pagina 
de web www.madr.ro şi afişate la 
sediul instituţiei din B-dul. Carol I 
nr.2-4, sector 3 Bucureşti.

l Primăria Sectorului 6 organi-
zează concurs de recrutare în data 
de 28.11.2016, ora 10.00 –proba 
scrisă, pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie vacante astfel: 1 
post inspector clasa I, grad profesi-
onal superior din cadrul Serviciului 
Economic– Direcţia Economică; 1 
post consilier clasa I, grad profesi-
onal asistent din cadrul Serviciului 
Achiziţii Publice– Direcţia Gene-
rală Investiţii; 1 post consilier clasa 
I, grad profesional debutant din 

cadrul Serviciului Derulare 
Contracte- Direcţia Generală 
Investiţii; 1 post consilier clasa I, 
grad profesional asistent din cadrul 
Serviciului Control Activităţi 
Publice Gospodăreşti şi Sanitar- 
Veterinar, Fitosanitar- Direcţia 
Gospodărie Locală; 1 post consilier 
clasa I, grad profesional asistent 
din cadrul Compartimentului 
Analiză şi Aviz de Conformitate– 
Direcţia Tehnică; 1 post inspector 
clasa I, grad profesional superior 
din cadrul Serviciului Manage-
mentul  Resurselor  Umane. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Sectorului 6: Proba 
scrisă: în data de 28.11.2016, ora 
10.00. Interviul: data şi ora vor fi 
comunicate ulterior. Dosarele de 
înscriere se pot depune în termen 
de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, la 
sediul Primăriei Sectorului 6 şi 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 
49 din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008.  Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Primăriei 
Sectorului 6 www.primarie6.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Sectorului 6 
-Serviciul Managementul Resur-
selor Umane şi la nr. de telefon 
0376.204.437.

l Primăria Comunei Galații-Bis-
triței organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuție de inspector. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
Comunei Galații-Bistriței, în data 
de 29 noiembrie 2016, ora 10.00, 
proba scrisă, şi în data de 02 
decembrie 2016, ora 10.00, inter-
viul. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Gala-
ții-Bistriței. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.49 din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008, modificată şi comple-
tată de HG 1733/2008. Condiţiile 
de participare la concurs şi biblio-
grafia stabilită se afişează la sediul 
Primăriei Comunei Galații-Bistriței 
şi pe site-ul Primăriei Comunei 
Galații-Bistriței: www.galatiibis-
tritei.ro. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Condiţiile de participare şi specifice 
sunt: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul administrație publică 
sau ştiinţe agricole; -cunoştinţe de 
operare calculator; -vechime în 
domeniu -nu este cazul. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Galații-Bis-
triței, judeţul Bistriţa-Năsăud, 
localitatea Galații-Bistriței, nr.241, 
şi la nr.de telefon: 0263.273.107.

l Primăria Comunei Galații-Bis-
triței organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuție de inspector. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
Comunei Galații-Bistriței, în data 
de 28 noiembrie 2016, ora 10.00, 
proba scrisă, şi în data de 2 decem-
brie 2016, ora 10.00, interviul. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Galații-Bis-
triței. Dosarul de înscriere la 

concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.49 din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008, modificată şi comple-
tată de HG 1733/2008. Condiţiile 
de participare la concurs şi biblio-
grafia stabilită se afişează la sediul 
Primăriei Comunei Galații-Bistriței 
şi pe site-ul Primăriei Comunei 
Galații-Bistriței: www.galatiibis-
tritei.ro. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Condiţiile de participare şi specifice 
sunt: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul asistență socială; 
-cunoştinţe de operare calculator; 
-vechime în domeniu -minim 1 an. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Comunei Gala-
ții-Bistriței, judeţul Bistriţa-Nă-
săud, localitatea Galații-Bistriței, 
nr.241,  ş i  la  nr.de telefon: 
0263.273.107.

l Consiliul Local al Comunei 
Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ, 
organizează concurs de recrutare în 
vederea ocupării postului vacant 
-funcție publică -de consilier urba-
nism, autorizări şi construcţii, 
disciplină în construcţii şi adminis-
trarea domeniului public şi privat 
al comunei, clasa I, grad profesi-
onal debutant -Compartiment 
urbanism, amenajarea teritoriului. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Bicazu Ardelean -sala de 
şedinţe, în data de 25.11.2016, ora 
10.00, proba scrisă, iar interviul în 
data de 29.11.2016, ora 10.00. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 de zile 
de la data publicării la sediul 
Primăriei Comunei Bicazu Arde-
lean, secretariat -Compartiment 
Resurse umane. Condiţiile pentru 
participarea la concurs: candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Pentru funcţia publică de consilier 
urbanism, autorizări şi construcţii, 
disciplina în construcţii şi adminis-
trarea domeniului public şi privat 
al comunei, clasa I, grad profesi-
onal debutant în cadrul Comparti-
mentului Urbanism, amenajarea 
teritoriului: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă sau 
echivalentă în domeniul de licenţă: 
arhitectură, urbanism, inginerie 
civilă (construcţii civile, industriale 
şi agricole, construcţii hidroteh-
nice); -fără vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice; -cunoştinţe operare pe 
calculator (Windows, Microsoft 
Office, Internet) -nivel mediu. 
Relaţii suplimentare se pot obține 
la Primăria Bicazu Ardelean, 
Compartiment Resurse umane, 
telefon: 0233.255.301.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Gorj, cu sediul în muni-
cipiul Târgu-Jiu, str.8 Martie, 
nr.3A, jud. Gorj, organizează, în 
temeiul Hotărârii Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concursul 
din perioada 17-23.11.2016 pentru 
ocuparea unor posturi vacante, 
repartizate pe perioadă nedetermi-
nată, corespunzătoare funcţiilor 
contractuale de execuţie din cadrul 
OCPI Gorj, după cum urmează: 1 
post -consilier cadastru debutant. 
Cerinţele postului: -studii de speci-
alitate: studii universitare de licenţă 

sau studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă -speci-
alizarea cadastru, geodezie, topo-
grafie ,  topografie  minieră, 
măsurători terestre. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
-proba scrisă în data de 17.11.2016, 
ora 10.00, la sediul OCPI Gorj; 
-proba interviu în data de 
23.11.2016, ora 10.00, la sediul 
OCPI Gorj. 1 post -referent treapta 
IA. Cerinţele postului: -studii 
medii, absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în muncă: 
minim 6 ani şi 6 luni; -posesor 
permis de conducere categoria BE, 
CE, de minim 6 ani. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
-proba scrisă în data de 17.11.2016, 
ora 13.00, la sediul OCPI Gorj; 
-proba interviu în data de 
23.11.2016, ora 13.00, la sediul 
OCPI Gorj. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
09.11.2016, ora 16.00, la sediul 
OCPI Gorj. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul instituţiei, 
Biroul Resurse Umane şi Intero-
gare Baze de Date, telefon: 
0253.217.189/0253.215.893.

l Penitenciarul Brăila, cu sediul 
în Brăila, str. Carantinei nr.4A  
scoate la concurs 20 posturi 
vacante de agent operativ –
bărbaţi- în sectorul siguranţa deţi-
ner i i  ş i  regim penitenciar. 
Termenul de înscriere este de 15 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, adică până la data de 
17.11.2016, orele 15:00, inclusiv, la 
structura de Resurse Umane a 
unităţii. Taxa de participare la 
concurs este de 85 lei şi se plăteşte 
la structura financiară a Penitenci-
arului BRĂILA. Informaţii supli-
mentare privind condiţiile de 
participare la concurs, cerinţele 
postului, actele necesare pentru 
dosarul de înscriere, probele de 
concurs şi locul de susţinere a 
acestora, tematica şi bibliografia 
de concurs se obţin la ţel . 
0239619314/int.115, sau la sediul 
Penitenciarului Brăila ori pe 
site-ul unităţii http://anp.gov.ro/
web/penitenciarul-braila, şi pe 
site-ul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, 
secţiunea Carieră – Concursuri 
din sursă externă – Concursuri în 
curs de derulare).

l Asociaţia Municipiilor din 
România, cu sediul în Bucureşti, 
angajează consilier juridic. Cerinţe: 
-studii  superioare juridice; 
-vechime 3-5 ani în specialitatea 
studiilor; -experienţă anterioară în 
servicii/direcţii juridice din cadrul 
autorităţilor sau instituţiilor publice 
municipale sau orăşeneşti consti-
tuie un avantaj; -disponibilitate la 
program prelungit şi la deplasări în 
ţară. Descrierea postului: -acordă 
asistenţă, consultanţă şi reprezen-
tare juridică asociaţiei şi angajaţilor 
acesteia; -rezolvă cereri cu caracter 
juridic în toate domeniile dreptului; 
-se preocupă de permanenta actua-
lizare a bazei informaţionale legis-
lative a asociaţiei; -elaborează 
puncte de vedere asupra modifică-
rilor legislative aflate în consultare 
publică; -reprezintă interesele şi 
apară drepturile legitime ale asoci-
aţiei în faţa oricărei persoane juri-
dice sau fizice, română ori străină; 
-asigură consultanţă şi informarea 
permanentă a conducerii asociaţiei 
în ceea ce priveşte modificările 
legislative. CV-urile se vor trimite 
pe mail la adresa: amr@amr.ro, 
până la data de 01.11.2016. Persoa-
nele selectate vor fi contactate tele-
fonic pentru programarea unui 
interviu.

l Asociaţia Municipiilor din 
România, cu sediul în Bucureşti, 
angajează economist. Cerinţe: 
studii superioare economice; 
vechime 3-5 ani în specialitatea 
studiilor; experienţă anterioară în 
servicii/direcţii economice din 
cadrul autorităţilor sau instituţiilor 
publice municipale sau orăşeneşti 
constituie un avantaj. Descrierea 
postului: acordă asistenţă şi consul-
tanţă în probleme economice 
(fiscale, bugetare, contabile) 
membrilor asociaţiei; rezolvă sarci-
nile referitoare la activitatea finan-
ciar-contabilă a asociaţiei prevăzute 
în actele normative în vigoare; 
elaborează puncte de vedere asupra 
modificărilor legislative de natură 
economică af late în consultare 
publică. CV-urile se vor trimite pe 
mail la adresa: amr@amr.ro, până 
la data de 01.11.2016. Persoanele 
selectate vor fi contactate telefonic 
pentru programarea unui interviu.

l Asociaţia Municipiilor din 
România, cu sediul în Bucureşti, 
angajează specialist în accesare 
fonduri europene. Cerinţe: studii 
superioare; vechime minim 3 ani în 
sistem public sau privat în activităţi 
de implementare, manageriere şi 
urmărire proiecte pe fonduri euro-
pene; dovada în scris că au imple-
mentat/manageriat proiecte 
europene în exerciţiul 2007-2013. 
Descrierea postului: documentarea 
în vederea realizării proiectului, 
elaborare proiect, propuneri de 
parteneriate, documentare în 
vederea redactării de informări 
periodice pentru membrii organiza-
ţiei în ceea ce priveşte axele din 
Programul Operaţional Regional 
2014-2020 şi posibilităţile de acce-
sare fonduri europene. CV-urile se 
vor trimite pe mail la adresa: amr@
amr.ro până la data de 01.11.2016. 
Persoanele selectate vor fi contac-
tate telefonic pentru programarea 
unui interviu.

l Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Bucureşti, cu sediul în str. 
Radu Voda nr.26-26 A, sector 4, 
Bucureşti, organizează concurs de 
ocupare a două posturi temporar 
vacante de inspector de muncă 
clasa I grad profesional principal 
din cadrul biroului Monitorizare 
Relații de Muncă. Condiții de 
participare:  Condiții generale- 
art.54 din Legea nr.188/1999 repu-
blicată (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare: a)are cetă-
ţenia română şi domiciliul în 
România; b)cunoaşte l imba 
română, scris şi vorbit; c)are vârsta 
de minimum 18 ani împliniţi; d)are 
capacitate deplină de exerciţiu; e)
are o stare de sănătate corespunză-
toare funcţiei publice pentru care 
candidează, atestată pe bază de 
examen medical de specialitate; f)
îndeplineşte condiţiile de studii 
prevăzute de lege pentru funcţia 
publică; g)îndeplineşte condiţiile 
specifice pentru ocuparea funcţiei 
publice; h)nu a fost condamnat(ă) 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii,  contra statului 
sau 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 săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei publice, 
cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea; i)nu a fost desti-
tuit(ă) dintr-o funcţie publică sau 
nu i-a încetat contractul individual 
de muncă pentru motive discipli-
nare în ultimii 7 ani; j)nu a desfă-
şurat activitate de poliţie politică, 
astfel cum este definită prin lege. 
Condiții specifice: -Studii de speci-

alitate: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalență în unul din domeniile 
fundamentale: ştiințe inginereşti, 
ştiințe agricole şi silvice, ştiințe 
juridice, ştiințe economice sau în 
specializarile: sociologie, psihologie, 
medicină, administrație publică şi 
ştiințe politice; -Perfecționări 
(specializări): -; -Cunoştințe de 
operare/ programare pe calculator 
(necesitate şi nivel): diplomă/certifi-
cate/atestat operare PC/ECDL; 
-Vechime minimă în specialitatea 
studiilor: 5 ani. Acte necesare 
pentru înscriere: -formularul de 
înscriere pus la dispoziție de I.T.M. 
Bucureşti; -copia actului de identi-
tate; -copiile diplomelor de studii şi 
a altor acte care să ateste efectu-
area unor specializări; -copia carne-
tului de muncă sau, după caz, o 
adeverință care să ateste vechimea 
în muncă şi, după caz, în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
funcției publice (conform Ordi-
nului ANFP nr.192/2013 pentru 
aprobarea formatului standard al 
adeverinței care atestă vechimea în 
muncă şi vechimea în specialitatea 
studiilor); -cazierul judiciar; -adeve-
rinţă medicală care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abili-
tate (adeverinţa care atestă starea 
de sănătate conţine, în clar, 
numărul, data, numele emitentului 
şi calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii Publice); -declarația pe 
propria răspundere sau adeverință 
care să ateste că nu a desfăşurat 
activități de poliție politică; -decla-
rația pe propria răspundere că nu a 
fost destituit(ă) dintr-o funcţie 
publ ică sau nu i -a  încetat 
contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în 
ultimii 7 ani. Copiile de pe actele 
necesare înscrierii se vor prezenta 
însoțite de documentele originale 
sau în copii legalizate. Bibliografia 
de concurs va fi afişată la sediul 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Bucureşti, şi pe site-ul www.
itmbucuresti.ro. Concursul constă 
în susținerea unei probe scrise în 
data de 07.11.2016 ora 10.30 şi 
interviul în data de 09.11.2016 ora 
10.30. Dosarele se vor depune în 
perioada 26.10.2016- 02.11.2016, 
perioada de selecție a dosarelor este 
03.11.2016. Relații suplimentare la 
tel.: 021.331.18.03.

l Filiala Județeană Neamț a 
Asociației Comunelor din România 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale temporar vacante: - 1 
post de auditor intern, grad profesi-
onal superior, la Serviciul de audit 
public intern din cadrul Filialei 
Județene Neamț a Asociației 
Comunelor din România – peri-
oadă determinată; - 1 post de 
auditor intern, grad profesional 
principal, la Serviciul de audit 
public intern din cadrul Filialei 
Județene Neamț a Asociației 
Comunelor din România – peri-
oadă determinată; - 2 posturi de 
auditor intern, grad profesional 
asistent, la Serviciul de audit public 
intern din cadrul Filialei Județene 
Neamț a Asociației Comunelor din 
România – perioadă determinată. 
Condiţii pentru participarea la 
concurs: 1. condiţiile generale: sunt 
cele prevăzute la art. 3 din Regula-
mentul-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
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vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: 2. condiţii 
specifice: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă, sau echivalente, în ştiinţe/
domeniul economic şi/sau juridic; 
experienţă în specialitatea studiilor: 
minimum 9 ani pentru auditorul 
intern, grad profesional superior; 
minimum 5 ani pentru auditorul 
intern, grad profesional principal; 
nu se solicită vechime în speciali-
tatea studiilor pentru auditorul 
intern, grad profesional asistent. 
cunoştinţe de utilizare a aplicaţiei 
Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint şi Outlook); disponibi-
litatea la deplasări frecvente în 
comunele din judeţul Neamț aflate 
în aria de responsabilitate a Servi-
ciului de audit public intern, 
precum şi, ocazional, pe teritoriul 
naţional, conform programelor de 
pregătire profesională planificate; 
obţinerea avizului favorabil la 
interviul de avizare, susţinut 
conform pct. 2.3.4.1. din Normele 
generale privind exercitarea activi-
tăţii de audit public intern, apro-
bate prin H.G. nr. 1086/2013. Date 
referitoare la desfăşurarea concur-
sului: - Interviul de avizare se 
susţine numai de către candidaţii 
care au fost declaraţi admişi la 
selecţia dosarelor şi va consta în 
susţinerea de către candidaţi a 
lucrării depuse în domeniul audi-
tului intern privind executarea 
misiunilor de audit intern de asigu-
rare. - Data limită de depunere a 
dosarelor de avizare/participare la 
concurs: 09.11.2016, ora 16.30, la 
Sediul Filialei Județene Neamț a 
Asoc ia ț i e i  Comune lor  d in 
România, comuna Săbăoani, 
județul Neamț, str. Orizontului, nr. 
58. - Interviul de avizare se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
comunei Săbăoani, localitatea 
Săbăoani, str. Orizontului, nr. 56, 
județul  Neamț,  în data de 
16.11.2016, începând cu ora 10.00. 
Data susţinerii probei scrise: 
17.11.2016, începând cu ora 10.00, 
iar data susținerii interviului: 
23.11.2016, începând cu ora 10.00, 
ambele la sediul Primăriei comunei 
Săbăoani. Activitatea auditorilor 
interni care în urma concursului au 
fost declarați admişi se va desfă-
şura efectiv începând cu prima zi 
lucrătoare din anul 2017. Infor-
maţii suplimentare pot fi obţinute 
de pe site-ul Filialei Județene 
Neamț a Asociației Comunelor din 
România, www.acorneamt.ro, 
p r e c u m  ş i  l a  t e l . 
0233735391/0733952157, în zilele 
lucrătoare, între orele 08.30 – 16.30.

l Anunt In conformitatea cu 
prevederile Contractului Colectiv 
de Munca, in vigoare –Anexa nr.9, 
pct.4, in data de 09.11.2016 ince-
pand cu orele 10.00, la sediul Regiei 
Nationale a Padurilor–Romsilva, 
va avea loc concursul de ocupare a 
postului de director la Directia 
Silvica Maramures, unitate din 
structura Regiei Nationale a Padu-
rilor–Romsilva. 1.Vor putea parti-
cipa la concurs, candidatii care 
indeplinesc urmatoarele conditii: 
-sa aiba grad profesional, cel putin 
inginer inspector silvic, gradatia 
III; -sa nu se afle in litigiu cu Regia 
Nationala a Padurilor–Romsilva; 
-sa fie absolvent al studiilor superi-
oare de specialitate silvica, dovedite 

prin act de studii corespunzator; -sa 
nu se afle in litigiu cu Regia Natio-
nala a Padurilor–Romsilva, aflate 
pe rolul instantelor de judecata; -sa 
nu fi fost condamnat pentru savar-
sirea unei infractiuni contra 
persoanei, patrimoniului, contra 
statului sau contra autoritatii, 
infractiuni de coruptie  si de 
serviciu, infractiuni contra infaptu-
irii justitiei, infractiuni de fals ori a 
unei infractiuni cu intentie ce l-ar 
face incompatibil cu exercitarea 
functiei de director; -in situatia in 
care candidatul este admis, in 
termen de 15 zile de la incheierea 
contractului individual de munca 
va completa o declaratie pe proprie 
raspundere privind incompatibili-
tatea, in conformitate cu prevede-
rile art.35 din Contractul Colectiv 
de munca in vigoare: Calitatea de 
personal angajat al Romsilva este 
incompatibila cu aceea de adminis-
trator, membru al Consiliului de 
Administratie, salariat al unei alte 
structuri de administrare a padu-
rilor, asociat, actionar majoritar sau 
de salariat al unei societati comer-
ciale care desfasoara activitate 
concurentiala sau cu care sunt 
stabilite relatii contractuale. Incom-
patibilitatea are loc si atunci cand 
membrii de familie ai personalului 
angajat se afla in una dintre situa-
tiile de administrator, actionar 
majoritar sau de membru asociat al 
unei asemenea societati comerciale. 
Prin familie se intelege: sotul, sotia, 
copiii si parintii sotilor care locuiesc 
si gospodaresc impreuna. Exista 
incompatibilitate si in cazul in care 
se constata ca un salariat a inter-
venit direct sau indirect, cu scopul 
de a influenta incheierea sau deru-
larea unor contracte incheiate de 
terti, cu Romsilva. (3) Situatia de 
incompatibilitate exista si atunci 
cand in echipa de conducere a 
Romsilva (director general, direc-
tori de departamente/directori), a 
unei unitati teritoriale (director, 
director tehnic, director comercial, 
director economic) sau a unei subu-
nitati (sef ocol/sectie, contabil sef) 
se regasesc membrii aceleiasi 
familii (parinti, sot/sotie, copii). 
2.Candidatii vor sustine in fata 
comisiei, un interviu si vor intocmi 
o lucrare cu titlul: „Masuri si 
actiuni specifice Directiei Silvice 
Maramures pentru implementarea 
indicatorilor de performanta 
cuprinsi in mandatul conducerii 
executive a Regiei Nationala a 
Padurilor–Romsilva”  in conformi-
tate cu Planul de administrare si 
management pentru perioada 
august 2016-iulie 2020, precum si 
in sustinerea unui interviu. 3. Dosa-
rele de inscriere se pot depune  la 
Secretariatul regiei, pana la data de 
07.11.2016, ora 15, cu depunerea 
urmatoarelor documente: -cerere 
de inscriere; -declaratie pe proprie 
raspundere ca nu se afla in litigiu 
cu Regia Nationala a Padurilor–
Romsilva, -copia actului de identi-
tate,  certificat conform cu 
originalul; -copia certificatului de 
casatorie sau a altor acte (doar in 
cazul in care numele de pe actele 
depuse la dosar este diferit de cel 
de pe actul de identitate), certificate 
conform cu originalul; -copie a 
diplomei de licenta sau echivalenta, 
certificata conform cu originalul; 
-copii ale diplomelor de absolvire a 
unor cursuri de perfectionare sau 
echivalente, certificate conform cu 
originalul; -copia carnetului de 
munca, certificata conform cu 
originalul, sau declaratie olografa 
prin care candidatul atesta faptul 
ca nu a avut intocmit carnet de 
munca pe numele sau; -extras din 
REGES-REVISAL (Registrul 
general de evidenta a salariatilor), 

obtinut de la autoritatile compe-
tente, in original; declaratie 
olografa prin care candidatul 
atesta faptul ca nu exista mentiuni 
cu privire la activitatea sa profesio-
nala in REGES-REVISAL; -certi-
ficat de cazier judiciar in original; 
-adeverinta care sa ateste starea de 
sanatate corespunzatoare a candi-
datului(ei), eliberata cu cel mult 3 
luni anterior desfasurarii concur-
sului, de care medicul de familie al 
candidatului(ei) sau de catre unita-
tile sanitare abilitate cu mentiunea 
„apt de munca”; -curriculum vitae 
potrivit modelului comun european 
aprobat prin Hotararea Guvernului 
nr.1021/2004 pentru aprobarea 
modelului comun european de 
curriculum vitae; -declaratie de 
interese, conform Anexei nr.2 din 
Legea 144/2007, republicata, cu 
modificarile si completarile ulteri-
oare; -aviz psihologic cu mentiunea 
apt/inapt psihologic; aviz cu privire 
la aprecierea nivelului de integri-
tate al candidatului; explicitare 
calitativa a profilului psihologic –
eliberate de catre institutii abilitate; 
documente din care sa reiasa faptul 
ca persoana care candideaza 
pentru functia de Director al Direc-
tiei Silvice Maramures, detine cel 
putin gradul profesional de inginer 
inspector silvic, gradatia III, 
conform prevederilor OUG 
nr.59/2000, art.17, lit.b); Declaratie 
olografa pe propria raspundere, 
prin care candidatul (a) atesta, 
faptul ca detine cel putin gradul 
profesional de inginer inspector 
silvic, gradatia III; Datele  de 
desfasurare a examenului /concur-
sului: a) in data de 07.11.2016 veri-
f i c a r e a  d o s a r e l o r  p r i v i n d 
documentelor depuse si indepli-
nirea conditiilor de participare la 
concurs, afisarea candidatilor vali-
dati pentru intrare in examen /
concurs la ora 16.00 pe www.
rosilva.ro; b) interviul si sustinerea 
lucrarii  in data de 09.11.2016 ince-
pand cu ora 10.00; c) afisare 
rezultat final. Contestatia privind 
rezultatului final al concursului/
examenului, se depune in 3 (trei) 
zile lucratoare de la afisarea aces-
tuia, la sediul Regiei Nationale a 
Padurilor–Romsilva. Informatii 
suplimentare se pot obtine de la 
Serviciul Resurse Umane (tel. 
021/3171005).

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vand apartament 4 camere 
Bucuresti ultra central. Telefon 
0244 513935.

CITAȚII  
l Se citează parata Bucur 
Luminiţa, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Alcarras, Spania, la 
Judecătoria Moineşti, termen 
15.11.2016, dosar 651/260/2016, 
obiect reducere pensie de întreţi-
nere, reclamant Colăcel Petru.   

l Domnul Habageriu Viorel, cu 
domiciliu în Tomeşti, judeţul Iaşi, 
sunteţi chemat în această instanţă, 
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II 
civilă-contencios administrativ şi 
fiscal, complet R3, în data de 9 
noiembrie 2016, ora 09.00, în cali-
tate de intimat intervenient în 
dosarul 33808/245/2012*, în proces 
cu Allianz Tiriac Asigurari S.A., în 
calitate de intimat, iar cu Cibotaru 
Petru Bogdan şi Cibotaru Camelia 
în calitate de recurenţi.

l Se citează pârâta Gheorghe 
Elena, posesoare a C.I. seria V.X. 
nr. 573381, în dosarul care are ca 
obiect divorțul cu minori, nr. 
1770/223/2016, cu termen de jude-

cată la data de 17.11.2016, la Jude-
c ă t o r i a  D r ă g ă ş a n i ,  î n 
contradictoriu cu Gheorghe Marian 
Cristian, posesor al C.I. seria AZ, 
nr. 049417, CNP: 1770928030052.

l Se citează Asociaţia de Locatari 
Bloc 14 Decembrie 1989 -PT Cuza 
Vodă, cu ultimul sediu cunoscut în 
Iaşi, str.14 Decembrie 1989, nr.1, 
pentru a se prezenta la Tribunalul 
Iaşi, str.Elena Doamna, nr.1A, Iaşi, 
Secţia II Civilă -Contencios-admi-
nistrativ şi fiscal, camera S.VIII, 
etaj IV, complet a4 com, în data de 
29 noiembrie 2016, ora 11.00, în 
calitate de intimat, în dosarul 
nr.25007/245/2015, având ca obiect 
acţiune în daune contractuale, 
formulate de SC CET Iaşi SA.

DIVERSE  
l 1. ACA Dracea scoate la licitaţie 
în data de 29.10.2016. orele 10,00 la 
sediul primăriei Dracea următoa-
rele utilaje: - greblă cu 4 rotoare; 
motofierăstrău; tocătoare Elite 1,60 
m; MIG simpli 500; cositoare rota-
tivă de 1,65 m. 

l Unitatea Administrativ-terito-
rială Verneşti, din județul Buzău, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.1, începând cu 
data de 21.10.2016, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Comunei Verneşti, conform art.14, 
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului 
şi a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primă-
riei şi pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

l SC Agro Plantarium S.R.L., 
titular al proiectului: Înfiinţare seră 
de legume, propus a fi realizat în 
comuna Ciocârlia de Sus, judeţul 
Constanţa, anunţă publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Constanţa: nu 
este necesară efectuarea evaluării 
impactului asupra mediului, în 
cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului. 
Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru  Protecţ ia  Mediului 
Constanţa, str.Unirii,  nr.23, 
Constanţa, judeţul Constanta, 
zilnic, între orele 09.00-13.00, 
precum şi la următoarea adresă de 
internet: http://apmct.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare in termen de 5 
zile de la data publicării prezen-
tului anunţ.

l Oraşul Eforie, titular al proiec-
tului „Modernizare zona str.Faleza, 
din Eforie Sud”, propus a se 
amplasa în loc.Eforie Sud, zona str.
Faleza, jud.Constanţa, anunţă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Constanţa: nu este necesară efectu-
area evaluării impactului asupra 
mediului, în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului. Proiectul deciziei de înca-
drare şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Constanţa, str.Unirii,  nr.23, 
Constanţa, judeţul Constanţa, 
zilnic, între orele 9.00-13.00, 
precum şi la următoarea adresă de 
internet: www.mediu-constanta.ro. 
Publicul interesat poate înainta 

comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 5 
zile de la data publicării prezen-
tului anunţ.

SOMAȚII  
l Somaţie. Având în vedere 
cererea formulată de Muntean 
S i m i n a - S i l v i a ,  C N P 
2870413244524, din sat Crăciu-
neşti, com.Bocicoiu Mare, nr.190, 
jud.Maramureş, cu obiect consta-
tarea dobândirii dreptului de 
proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului reprezentând: 1)terenul 
numit „Zaharod”, anexa grafică 2 
din Nota de Constatare, din 
Crăciuneşti, 1.141mp, înscris în CF 
50567 Bocicoiu Mare (nr.vechi 383, 
Crăciuneşti), cu top.734, cu nr.nou 
propus după dezmembrare 207/1; 
2)terenul numit „Mohelca 1”, 
anexa grafică 4 din Nota de 
Constatare, din Crăciuneşti, 
nr.44B, 8.447mp, înscris în CF 
50448 Bocicoiu Mare (nr.vechi 45), 
cu top.584/a/3/3/8, cu nr.nou propus 
pentru dezmembrare 584/a/3/3/8/1; 
3)terenul numit „Mohelca 2”, 
anexa grafică 5 din Nota de 
Constatare, din extravilanul com.
Bocicoiu Mare, 1.738mp, înscris în 
CF 50448 Bocicoiu Mare (nr.vechi 
45), cu top.584/a/3/3/8, cu nr.nou 
propus pentru dezmembrare 
584/a/3/3/8/2; 4)terenul numit 
„Mohelca 3”, anexa grafică 4 din 
Nota de Constatare, din extravi-
lanul com.Bocicoiu Mare, 1.913mp, 
înscris în CF 50448 Bocicoiu Mare 
(nr.vechi 45), cu top.584/a/3/3/8, cu 
nr.nou propus pentru dezmembrare 
584/a/3/3/8/3; 5)terenul numit 
„Pasovei”, anexa grafică 3 din Nota 
de Constatare, din Crăciuneşti, 
13.384mp, înscris în CF 50568 
Bocicoiu Mare (nr.vechi 851), cu 
top.842, cu nr.nou propus după 
dezmembrare 842/1; 6)terenul 
numit „Acasă”, anexa grafică 1 din 
Nota de Constatare, din Crăciu-
neşti, nr.190, 1.141mp, înscris în CF 
50570 Bocicoiu Mare (nr.vechi 
1091), cu top.207, cu nr.nou propus 
după dezmembrare 207/1; 7)şi prin 
accesiune imobiliară dreptul de 
proprietate asupra casei de locuit 
situate pe terenul de la punctul 4, 
având o suprafață construită la sol 
de 65mp, şi asupra casei de locuit 
situate pe terenul de la punctul 2, 
având o suprafață construită la sol 
de 43mp, fiind identificată prin 
nota de constatare depusă alăturat. 
Pârâții Gerlan Maria, Bojcsuk 
Laszlo, Gerlan Hafia, Gerlan 
Axenya, Maruscsak Fedor, Gerlan 
Vasile, Bojcsuk Ivan, Gherlan 
Vasile, Gherlan Ioan, Gherlan 
Maria, Ulici Ioan, Ulici Vasile, Ulici 
Tili, Ulici Todor, Mojszuk Ana, 
Mojszuk Vasalie, Borlean Vasile 
Ioan, Olah Aurelia, Maruscsak 
Fedor, Gerlan Nicolae, Maruscsak 
Ileana, Santa Vaszilina, Lugar 
(Luger) Sztrul, Statul român prin 
com.Bocicoiu Mare, prin Primar, 
sau alte persoane interesate care 
pot dovedi un drept sau un interes 
legitim au dreptul a formula 
opoziție. În cazul în care nu s-a 
formulat opoziție, Tribunalul 
Maramureş va proceda la jude-
carea cererii formulate de apelantă 
în dos.nr.2175/307/2014, cu termen 
la data de 07.12.2016.

ADUNĂRI GENERALE  
l Erată la anunțul de Adunare 
Generală convocată de Consiliul 
de Administrație al  S.C.M. 
Mobilă şi Tapițerie pentru data de 
28.10.2016 publicat în Jurnalul 
Național din 11.10.2016, a inter-
venit următoarea eroare: astfel, se 
v a  c i t i  c o r e c t  ” d o s a r  n r. 

5948/P/2013” în loc de ”dosar nr. 
5948/P/3013”.

l Consiliul de Administrație al 
S.C. Romvac Company S.A., cu 
sediul în oraşul Voluntari, Șos. 
Centurii, nr. 7, județul Ilfov, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor, la data de 
28.11.2016, la sediul societății, ora 
14.00. Convocarea se face conform 
Legii 31/1990 cu modificările ulteri-
oare, a Actului Constitutiv şi este 
valabilă pentru toți acționarii S.C. 
Romvac Company S.A., înregis-
trați la Registrul Acționarilor, la 
sfârşitul zilei de 22.11.2016. Dacă 
nu sunt îndeplinite condițiile legale 
şi statutare pentru desfăşurarea 
Adunării Generale, a doua convo-
care este în acelaşi loc, aceeaşi oră, 
aceeaşi ordine de zi, în data de 
9.12.2016. Ordinea de zi este urmă-
toarea: Distribuirea la dividende a 
profitului net rămas nerepartizat 
din perioada 2009-2013. În sala de 
şedințe au acces numai acționarii 
sau mandatarii acestora, împuter-
niciți cu procuri speciale, legiti-
mându-se cu buletinul/ cartea de 
identitate. Procurile completate şi 
semnate vor fi depuse la sediul 
societății, colectiv acționariat, până 
la data de 24.11.2016.

l Preşedintele Consiliului de 
admin i s t ra ţ i e  Iqba l  Nas i r 
Convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor societăţii 
A G R O M E C  B a l a c i u  S . A . , 
persoană juridică română, cu 
sediul în comuna Balaciu, Calea 
Bucureşti nr. 2, Corp C14, parter, 
biroul nr. 1, judeţul Ialomiţa, înre-
gistrată în Registrul Comerţului 
sub nr. J21/458/2012, cod fiscal RO 
2069440 („Societatea”), din iniţia-
tiva Consiliului de Administraţie, 
pentru data de 30.11.2016, orele 
10.00, la sediul social al Societăţii. 
În cazul în care adunarea generală 
convocată nu se va putea ţine la 
data primei convocări, din lipsă de 
cvorum, o a doua adunare generală 
se va putea ţine pe data de 
31.11.2016, ora 10.00, la sediul 
social al Societăţii. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon: 
0728118239. Adunarea Generală 
Ordinară se convoacă cu urmă-
toarea ordine de zi:1. Revocarea 
din funcţia de administrator, înce-
pând cu data de prezentei, a Dlui. 
Carlos Manuel Marques Martins, 
cetăţean portughez, căsătorit, 
născut la data 27.05.1963, în 
Portugal, Pesseguei Vouga *Sever 
do Vouga, cu domiciliul în Portu-
galia, Zona Industrial de Vagos, 
Lote 104, 3840-385 Vagos, posesor 
al paşaportului nr. M384404, emis 
de către autorităţile portugheze, la 
data de 17.01.2013, valabil până la 
data de 17.01.2018. 2. Numirea 
pentru o perioadă de 1 an, înce-
pând cu data de prezentei, în 
funcţia de administrator cu puteri 
depline, care vor fi exercitate în 
conformitate cu prevederile arti-
colul 13, paragraf 5 din Actul 
Constitutiv, a Dlui. Joao Costa de 
Castro, cetăţean portughez, căsă-
torit, născut la data de 22.04.1976, 
în Portugalia, Cedofeita *Porto, cu 
domiciliul în Portugalia, Zona 
Industrial de Vagos, Lote 104, 3840-
385 Vagos, şi reşedinţa în Bucureşti, 
sector 3, Strada Morilor nr.14, 
apartament nr. 3, posesorul paşa-
portului nr. M112365, emis de către 
autorităţile portugheze la data de 
03.05.2012, valabil până la data de 
03.05.2017 şi al Certificatului de 
înregistrare seria ROU nr. 100514, 
emis de către IGI Bucureşti, la data 
de 07.09.2016, valabil până la data 
de 06.09.2021, cod numeric 
personal 7760422470023.3. Împu-
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ternicirea Dlui. Joao Costa de 
Castro, cetăţean portughez, căsă-
torit, născut la data de 22.04.1976, 
în Portugalia, Cedofeita *Porto, cu 
domiciliul în Portugalia, Zona 
Industrial de Vagos, Lote 104, 3840-
385 Vagos, şi reşedinţa în Bucureşti, 
sector 3, strada Morilor nr.14, apar-
tament nr. 3, posesorul paşapor-
tului nr. M112365, emis de către 
autorităţile portugheze la data de 
03.05.2012, valabil până la data de 
03.05.2017 şi al Certificatului de 
înregistrare seria ROU nr. 100514, 
emis de către IGI Bucureşti, la data 
de 07.09.2016, valabil până la data 
de 06.09.2021, cod numeric 
personal 7760422470023, pentru a 
semna în numele şi pentru asociat, 
toate documentele şi declaraţiile, 
inclusiv Actul Constitutiv, să soli-
cite orice atestări, inclusiv comple-
tarea tuturor documentelor şi 
îndeplinirea tuturor formalităţilor 
necesare înregistrării prezentei 
Decizii. 4. Diverse. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie/ The 
president of the Board of Adminis-
trators Iqbal Nasir.

l Preşedintele Consiliului de 
admin i s t ra ţ i e  Iqba l  Nas i r 
Convoaca Adunarea Generală 
Ordinară a acţionarilor societăţii 
AGROZOOTEHNICA Facaeni 
S.A., cu sediul în comuna Făcăeni, 
strada Feteşti nr. 264, Corp C2, 
parter, biroul nr. 1, judeţul Ialomiţa, 
avand nr. de ordine în Registrul 
Comerţului J21/463/2012, cod 
fiscal RO 2081346 („Societatea”), 
din iniţiativa Consiliului de Admi-
n i s t r a ţ i e ,  p e n t r u  d a t a  d e  
30.11.2016, orele 15.00, la sediul 
social al Societăţii. În cazul în care 
adunarea generală convocată nu se 
va putea ţine la data primei convo-
cări, din lipsa de cvorum, o a doua 
adunare generală se va putea ţine 
pe data de 31.11.2016, ora 15.00, la 
sediul social al Societăţii. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0728118239. Adunarea 
Generală Ordinară se convoacă, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Revo-
carea din funcţia de administrator, 
începând cu data de prezentei, a 
Dlui. Carlos Manuel Marques 
Martins, cetăţean portughez, căsă-
torit, născut la data 27.05.1963, în 
Portugal, Pesseguei Vouga *Sever 
do Vouga, cu domiciliul în Portu-
galia, Zona Industrial de Vagos, 
Lote 104, 3840-385 Vagos, posesor 
al paşaportului nr. M384404, emis 
de către autorităţile portugheze, la 
data de 17.01.2013, valabil până la 
data de 17.01.2018. 2. Numirea 
pentru o perioada de 1 an, înce-
pând cu data de prezentei, în 
funcţia de administrator cu puteri 
depline, care vor fi exercitate în 
conformitate cu prevederile arti-
colul 16.4 din Actul Constitutiv, a 
Dlui. Joao Costa de Castro, cetă-
ţean portughez, căsătorit, născut la 
data de 22.04.1976, în Portugalia, 
Cedofeita *Porto, cu domiciliul în 
Portugalia, Zona Industrial de 
Vagos, Lote 104, 3840-385 Vagos, şi 
reşedinţa în Bucureşti, sector 3, 
Strada Morilor nr.14, apartament 
nr. 3, posesorul paşaportului nr. 
M112365, emis de către autorităţile 
portugheze la data de 03.05.2012, 
valabil până la data de 03.05.2017 
şi al Certificatului de înregistrare 
seria ROU nr. 100514, emis de către 
IGI Bucureşt i ,  la  data  de 
07.09.2016, valabil până la data de 
06.09.2021, cod numeric personal 
7760422470023. 3. Împuternicirea 
Dlui. Joao Costa de Castro, cetă-
ţean portughez, căsătorit, născut la 
data de 22.04.1976, în Portugalia, 
Cedofeita *Porto, cu domiciliul în 
Portugalia, Zona Industrial de 

Vagos, Lote 104, 3840-385 Vagos, şi 
reşedinţa în Bucureşti, sector 3, 
strada Morilor nr. 14, apartament 
nr. 3, posesorul paşaportului nr. 
M112365, emis de către autorităţile 
portugheze la data de 03.05.2012, 
valabil până la data de 03.05.2017 
şi al Certificatului de înregistrare 
seria ROU nr. 100514, emis de către 
IGI Bucureşt i ,  la  data  de 
07.09.2016, valabil până la data de 
06.09.2021, cod numeric personal 
7760422470023, pentru a semna în 
numele şi pentru asociat, toate 
documentele şi declaraţiile, inclusiv 
Actul Constitutiv, să solicite orice 
atestări, inclusiv completarea 
tuturor documentelor şi îndepli-
nirea tuturor formalităţilor nece-
sare înregistrări i  prezentei 
Decizii.4. Diverse. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie/ The 
president of the Board of Adminis-
trators Iqbal Nasir.

l  C o n v o c a r e  ( N r.  3 7 5 6 / 
21.10.2016):  I.  Consiliul de Admi-
nistraţie al DECIROM S.A. (denu-
mită în continuare „Societatea”), 
persoană juridică cu sediul în 
Constanţa, Incinta Port, înmatricu-
la tă  la  O .R.C-T.B .  cu  nr. 
J13/516/1991, Cod Unic de Înregis-
trare: RO 1890411, în temeiul 
art.117 alin.(1) din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comer-
ciale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborat 
cu Actul Constitutiv al Societăţii, 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor Socie-
tăţii, la sediul Societatii pentru data 
de 28.11.2016, la ora 12:00. În cazul 
în care la data menţionată în acest 
paragraf nu se întruneşte cvorumul 
de prezenţă prevăzut de Actul 
Constitutiv al Societăţii,  se 
convoacă şi se fixează, în temeiul 
art. 118 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, repu-
blicată cu modificările şi completă-
rile ulterioare, cea de a doua 
adunare generală extraordinară a 
acţionarilor la aceeaşi adresă, 
pentru data de 29.11.2016, la ora 
12:00 şi cu aceeaşi ordine de zi. II.  
Ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Societăţii este 
următoarea: 1. Aprobarea majo-
rării capitalului social prin 
emiterea de acţiuni în contul crean-
ţelor deţinute de acţionarii 
CEMINTER Uruguay S.A. şi 
FORTALETZA Management SRL. 
2. Aprobarea acordării sau anulării 
dreptului de preferinţă al celorlalţi 
acţionari. 3. Aprobarea majorării 

capitalului social prin conversia 
sumelor de bani aflate în contul de 
„alte rezerve”. Majorarea va fi 
făcută prin emiterea de acţiuni în 
cotele deţinute de acţionari în capi-
talul social. 4. Aprobarea reparti-
zării pe dividende a sumelor 
înregistrare din profitul nerepar-
tizat aferent anului 2015. 5.  Cesi-
unea de acţiuni către un acţionar 
nou. 6. Împuternicirea unei/unor 
persoane în vederea îndeplinirii 
formalităţilor cerute de legislaţia 
română pentru publicarea şi înre-
gistrarea hotărârilor adoptate de 
către Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor. 7. Diverse. 
III. Materialele scrise referitoare la 
problemele aflate pe ordinea de zi 
vor fi puse la dispoziţia acţionarilor 
Societăţii începând cu data de 
25.10.2016 şi vor putea fi consultate 
la sediul Societăţii. Consiliul de 
Administraţie al SC Decirom SA, 
Preşedinte, Bajenaru Valeriu 
Constantin.

l Convocare: În conformitate cu 
prevederile Legii 31/1990 adminis-
tratorul AVIATIA UTILITARA 
BUCURESTI S.A. convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 
5.12.2016 orele 10.00 la sediul 
societăţii din Bucureşti Şoseaua 
Bucureşti– Ploieşti km.8 sector 1 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 17.11.2016 (data de refe-
rinţă– doar persoanele care au 
calitatea de acţionar la data de 
referinţă pot participa şi vota în 
cadrul AGA); Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor 
pentru data de 5.12.2016 orele 
11.00 la sediul societăţii din Bucu-
reşti Şoseaua Bucureşti– Ploieşti 
km.8 sector 1 pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor 
la sfârşitul zilei de 17.11.2016 (data 
de referinţă– doar persoanele care 
au calitatea de acţionar la data de 
referinţă pot participa şi vota în 
cadrul AGA). Ordinea de zi a 
Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor: 1.Aprobarea reparti-
zării profitului rămas la dispoziția 
acționarilor pentru anul 2015 
fixarea dividendului brut pe 
acțiune si aprobarea plății dividen-
delor aferente anului 2015 în 
termen de 6 luni de la data AGOA. 
2. Aprobarea datei de 21.12.2016 ca 
fiind data de înregistrare (data care 
serveşte la identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng hotărâ-
rile AGA conform art.238 din 

Legea nr. 297/2004) si aprobarea 
ex–date la data de 20.12.2016 (data 
anterioară datei de înregistrare cu 
un ciclu de decontare minus o zi 
lucrătoare de la care instrumentele 
financiare obiect al HAGA se 
tranzacţionează fără drepturile 
care derivă din respectiva hotărâre 
conform art.129 indice 2 al.1 din 
Regulamentul 1/2006). În cazul în 
care la prima convocare nu se 
întruneşte prezenţa corespunză-
toare Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor se convoacă pentru 
data de 6.12.2016 ora 10 la aceeaşi 
adresa. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor:1. Aprobarea încheierii unui 
contract de vânzare– cumpărare a 
unui teren în suprafaţă de maxim 
12.201 mp, aprobarea preţului 
contractului, şi a modalităţilor şi 
termenelor de plată, precum şi 
mandatarea persoanei care să 
semneze contractul de vânzare 
cumpărare precum şi orice docu-
ment accesoriu. 2. Aprobarea 
încheierii  unui contract de 
vânzare– cumpărare a imobilului 
situat în Strada Islaz, nr.18, sector 
1, Bucureşti, aprobarea preţului 
contractului, şi a modalităţilor şi 
termenelor de plată, precum şi 
mandatarea persoanei care să 
semneze contractul de vânzare 
cumpărare precum şi orice docu-
ment accesoriu. 3. Aprobarea 
încheierii  unui contract de 
vânzare– cumpărare a imobilului 
situat în Sat Cioflinceni, Comuna 
Snagov, Str. Bisericii, nr.4, judeţul 
Ilfov, aprobarea preţului contrac-
tului, şi a modalităţilor şi terme-
nelor  de  p lată ,  precum ş i 
mandatarea persoanei care să 
semneze contractul de vânzare 
cumpărare precum şi orice docu-
ment accesoriu. 4. Aprobarea datei 
de 21.12.2016 ca fiind data de înre-
gistrare (data care serveşte la iden-
tificarea acţionarilor asupra cărora 
se răsfrâng hotărârile AGA 
conform art.238 din Legea nr. 
297/2004) şi aprobarea ex–date la 
data de 20.12.2016 (data anterioară 
datei de înregistrare cu un ciclu de 
decontare minus o zi lucrătoare, de 

la care instrumentele financiare 
obiect al HAGA se tranzacţionează 
fără drepturile care derivă din 
respectiva hotărâre conform 
art.129 indice 2 al.1 din Regula-
mentul 1/2006). În cazul în care la 
prima convocare nu se întruneşte 
p r e z e n ţ a  c o r e s p u n z ă t o a r e 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor se convoacă pentru 
data de 6.12.2016 ora 11 la aceeaşi 
adresă. Documente aferente AGA: 
Convocatorul materialele supuse 
dezbaterii precum şi proiectul hotă-
rârii AGA vor putea fi consultate 
începând cu data de 26.10.2016 la 
sediul societăţii. Propuneri ale acţi-
onarilor cu privire la AGA: Unul 
sau mai multi acţionari care deţin 
individual sau împreuna cel puţin 
5% din capitalul social, au dreptul 
de a introduce noi puncte pe 
ordinea de zi, însoţite de o justifi-
care, şi de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele propuse a 
fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale (propuneri care 
vor fi formulate în scris şi transmise 
la sediul societăţii până la data de 
14.11.2016 ora 16:00); Ordinea de zi 
revizuită, va fi publicată până la 
data de 16.11.2016, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare. 
Propunerile acţionarilor şi docu-
mentele ce atestă îndeplinirea 
condiţiilor pentru exercitarea 
acestor drepturi vor fi transmise: 
-prin document olograf, în original 
prin poşta sau servicii de curierat la 
AVIATIA UTILITARA BUCU-
RESTI S.A. Bucureşti Şoseaua 
Bucureşti– Ploieşti, km.8, sector 1. 
-prin document semnat cu semnă-
tură electronică extinsă, conform 
Legii nr. 455/2001 privind semna-
tura electronică– prin e-mail la 
adresa aviatiautilitara@yahoo.com. 
Întrebări referitoare la AGA: Acţi-
onarii societăţii pot adresa întrebări 
în scris privind punctele de pe 
ordinea de zi pana cel târziu in data 
de 29.11.2016. Participarea la 
AGA: Data de referinţă este 
17.11.2016. Numai acţionarii 
înscrişi la aceasta dată în Registrul 
Acţionarilor ţinut de Depozitarul 
Central vor putea participa şi vota 

în cadrul adunării generale. Acţio-
narii pot participa la adunările 
generale direct sau pot fi reprezen-
taţi de către alte persoane în condi-
ţiile legii sau pot vota prin 
corespondenţă. 1)Documentele 
necesare pentru participarea la 
AGA a acţionarilor persoane fizice 
sunt: -daca acţionarul se prezintă 
personal– actul de identitate; -daca 
acţionarul este reprezentat de alta 
persoană procura speciala şi actul 
de identitate al reprezentantului; 
acţionarul poate acorda o împuter-
nicire valabilă pentru o perioadă 
care nu va depăşi 3 ani permiţând 
reprezentantului său a vota în toate 
aspectele af late în dezbatere 
inclusiv în ceea ce priveşte acte de 
dispoziţie, cu condiţia, ca împuter-
nicirea să fie acordată de către 
acţionar, în calitate de client, unui 
intermediar definit conform art.2 
alin.(1) pct. 14 din Legea 297/2004 
sau unui avocat. 2) Documentele 
necesare pentru participarea la 
AGA a acţionarilor persoane juri-
dice sunt: -reprezentantul legal– pe 
baza unui certificat constatator 
eliberat de Registrul Comerţului 
sau persoana căreia i s-a delegat 
competenţa de reprezentare; Înce-
pând cu data de 26.10.2016, formu-
larele de procuri speciale, respectiv 
cele pentru exercitarea dreptului de 
vot prin corespondenţă se pot 
obţine de la sediul Aviatia Utilitara 
Bucuresti SA. Sub sancţiunea pier-
derii dreptului de vot, împuternici-
rile, înainte de prima lor utilizare se 
depun la societate cu 48 de ore 
înainte de adunarea generală sau în 
termenul prevăzut de actul consti-
tutiv al societăţii, în copie legali-
zata, fiind reţinute de societate, 
făcându-se menţiune despre 
aceasta în procesul-verbal al 
adunării generale. Procurile 
speciale, vor trebui sa cuprindă 
informaţiile prevăzute în formu-
larul de procură speciala pus la 
dispoziţie de Aviatia Utilitara 
Bucuresti SA, cu precizarea votului 
pentru fiecare punct de pe ordinea 
de zi. Acţionarii înregistraţi la data 
de referinţă, au posibilitatea de a 
vota prin corespondenţă, înainte de 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Divers Recycling Expert SRL – Bascov, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; 1. Motostivuitor, an 
achiziție 2012, 2.338 lei; 2. Cântar electric, an achiziție 2012, 768 
lei; 3. Compresor, an achiziție 2012, 345 lei; 4. Sistem 
supraveghere, an achiziție 2012, 240 lei; 5. Cântar basculă, an 
achiziție 2012, 195 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din 
cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. 
Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună 
cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 
depunerii taxei de participare (10% din valoarea de por- 
nire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, 
dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 
documente specificate la art. 250 din Codul de procedură fiscală 
republicat, până în ziua de 09.11.2016, ora 14.00. Licitația va 
avea loc în data de 10.11.2016, ora 11.00, la Sediul Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. 
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un 
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare, se pot afla de la Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, 
telefon: 0248.211.511 - 3410.

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. Anul 2016, luna 11, ziua 07, 
ora 13.00. 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 07, luna 11, anul 2016, ora 13.00, 
în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație 
publică deschisă, următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC Gad Electric Energi SRL, cu 
domiciliul fiscal în sat Roata de Jos, comuna Roata de Jos, str. Petrolistului, nr. 14, județul Giurgiu, cod 
de identificare fiscală 33522841: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau 
de pornire al licitației, exclusiv TVA (Lei), Cota TVA ( 20%) *); Autoutilitară Volkswagen 7JO 
Transporter, an fabicatie 2004, serie șasiu WV1ZZZ7JZ5X009960, culoare alb, 13.800 lei; Total: 
13.800 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor 
mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227 din anul 2015, privind Codul Fiscal. Bunurile nu sunt 
grevate de drepturi reale și privilegii. 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: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de 
pornire al 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 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 (bugetul de stat, bugeul 
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. I) din Legea 
nr. 207 din 2015, privind Codul de Procedură Fiscală; că nu au obligații fiscale restante; declarație pe 
propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul executat silit, pentru 
respectarea prevederilor art. 250, alin. ( 9 ). Cererea de înscriere, însoțită de documentația mai sus 
menționată, se depune numai la Registratură, Servicului 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. 260 – 261, din Legea nr. 
207/2015, 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 0246.270.520; 
persoană de contact: Iacob Ilie.
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Adunarea Generală a Acţionarilor 
prin utilizarea formularului de vot 
pus la dispoziţia lor la sediul 
Aviatia Utilitara Bucuresti SA.  
Formularul de vot prin corespon-
denţă cu legalizare de semnătură 
de către un notar public şi însoţit de 
copia actului de identitate (acţio-
narii persoane fizice) sau a certifica-
tului de înregistrare al acţionarului 
(acţionarii persoane juridice) vor fi 
transmise în original la sediul socie-
tăţii până cel târziu la data de 
29.11.2016, ora 16:00.). Informaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
s o c i e t a t i i  s a u  l a  t e l e f o n 
021.230.2258, între orele 9,00–
15,00. Aviatia Utilitara Bucuresti 
S.A. Administrator Unic Costas 
Bogdan.

LICITAȚII  
l Stitrans SA prin lichidator judi-
ciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
proprietate imobiliara compusa 
din teren intravilan in suprafata 
de 1.420 mp si hala cu Scd = 
1.079,36 mp situata in Blejoi, str. 
Podului, FN, judet Prahova la 
prețul de evaluare de 1.156.389 lei. 
Licitaţia va avea loc în 01.11.2016, 
ora 14/00 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. 
În cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 04.11.2016, 
08.11.2016, 11.11.2016, 15.11.2016 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l SC Muntenia SA, societate aflata 
in faliment, dosar nr. 2985/105/2007 
Tribunal Prahova, prin lichidator, 
anunţă vânzarea la licitatie publică 
a bunului imobil, teren intravilan, 
în suprafaţă totală de 412 mp 

(partial din suprafata totala de 
7.630 mp avand numãrul cadastral 
21957), şi 37,82 ml împrejmuire 
gard, la pretul de 5.628,52 lei (fara 
TVA) respectiv, 6.754,20 lei 
(inclusiv TVA). Zilele de licitaţie 
sunt urmatoarele: 08.11.2016, 
09.11.2016, 10.11.2016, 14.11.2016 
si 15.11.2016, orele 13.00. Vanzarea 
se face in conformitate cu, Caietul 
de Sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar in cuantum de 1.000 lei 
(fara TVA), ce se va achita la sediul 
lichidatorului judiciar. Relatii supli-
mentare la tel. 0344104525,   
0244386618 si 0740226446.

l Partium Insolvency IPURL 
numit administrator judiciar în 
dosarul 4343/111/2016 af lat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea S.C. Lea Blue 
Fashion S.R.L. CUI RO32825421 
J05/296/2014 îi anunţă pe toţi 
creditorii societăţii sus menţionate 
că s-a deschis procedura prevăzută 
de Legea nr. 85/2006 şi, în conse-
cinţă: 1. termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţei dumneavoastră asupra 
averii debitoarei S.C. Lea Blue 
Fashion S.R.L. este data de 
05.12.2016; 2. termenul limită de 
verificare a creanţelor, întocmire şi 
comunicare a tabelului preliminar 
al creanţelor va fi  data de 
27.12.2016; 3. termenul pentru 
soluționare eventualelor contes-
tații va fi data de 03.01.2017 şi 
termenul pentru depunerea tabe-
lului definitiv al creanțelor va fi 
data 23.01.2017; 4. prima şedinţă a 
adunării creditorilor va avea loc în 
data de 03.01.2017, ora 14.00, la 
adresa Part ium Insolvency 
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu 
nr. 2 ap.11, județul Bihor.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Eurodo Maxim SRL desemnat 
prin Sentinta Civila nr. 1594 din 
data de 12.02.2014, pronuntata in 
Dosar nr. 20704/3/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucuresti, 
Sectia a VII a Civila, anunta scoa-
terea la vanzare a bunului imobil 
af lat in proprietatea Eurodo 
Maxim SRL constand in teren 
intravilan avand suprafata de 
600mp, situat in  loc. Eforie Sud, 
str. Tranilvaniei, jud. Constanta, in 
valoare totala de 32.850 euro  fara 
TVA. Vanzare a bunului imobil 
apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 02.11.2016 ora 
15,00 prin licitatie publica cu stri-
gare. In cazul in care bunul imobil 
nu se va adjudeca la termenul de 
licitatie stabilit, se vor organiza 
licitatii saptamanale, la aceeasi 
ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana 
in preziua licitatiei, ora 12.00. 
Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se 
pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 300 lei exclusiv 

TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la tel. 
021.227.28.81.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în 
reorganizare anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor 
imobile, reprezentand: -Teren 
acces CF 40023, cad: 5531 top 
1146/4 Reşița,  suprafata de 1.440 
mp - pret 17.777 lei; -Teren acces 
C F  3 3 6 8 4 ,  c a d :  3 2 8 8  t o p 
1173/1174/22 Reşița, suprafata de 
583 mp - pret 7.197 lei, -Teren 
acces CF 33685, cad: 3289 top 
1173/1174/23 Reşița, suprafata de 
1.430 mp - pret 17.653 lei,  -Teren 
arabil CF 36089, cad: 3267 top 
1173/1174/1 Reşița, suprafata de 
4.477 mp - pret 110.537 lei,  -Teren 
arabil CF 40066, cad: 3268 top 
1173/1174/2 Reşița, suprafata de 
1.578 mp - pret 38.961 lei;  -Teren 
arabil CF 40021, cad: 3276 top 
1173/1174/10 Reşița, suprafata de 
600 mp - pret 14.814 lei; situate în 
Reşița zona Calea Caransebeşului, 
Jud. Caraş Severin; -Teren CF 
36091 Țerova, top 809/2/a/57/2, 
suprafata de 71 mp - pret 1.305 lei; 
-Teren CF 36092 Țerova, top 
809/2/a/57/3, suprafata de 2.732 
mp - pret 50.218 lei; situate în 
Reşița în apropiere de Calea 
Caransebeşului, jud. Caraş-Sverin; 
-Teren fâneață CF 39948, top 
809/2/a/60/1, Resita, suprafata de 
5.754 mp - pret 111.773 lei; situat 
în Reşița zona Calea Caransebe-
şului, jud. Caraş-Severin; - Garso-
nieră CF 30491, C1-U10 Reşița, 
Top 600/3/b/1/P/IV, suprafata de 
35,08 mp - pret 60.781 lei; situată 
în Văliug, bl. 2 garsoniere Semenic, 
parter, ap. 4, jud. Caraş-Severin; - 

Casă şi Teren aferent CF 32343 
top 295, suprafata de 2.877 mp - 
pret 85.780 lei. situate în  Fârliug 
nr. 232, jud. Caraş-Severin. Pretul 
de pornire al licitatiei este de 100 
% din pretul de evaluare. Caietele 
de sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al administratorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, 
Jud. Caras - Severin, telefon 
0355/429.116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 500 lei. Licitatia va 
avea loc in data de 04.11.2016, 
orele 12.30, la sediul ales al admi-
nistratorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et. 2, ap. 21, Jud. Caras - Severin.

PIERDERI  
l Pierdut Carnet de student si 
Legitimatie de transport pe 
numele Bostinaru Florin-George, 
student la Universitatea Politeh-
nica Bucuresti, Facultatea de 
Automatica si Calculatoare.

l Se declară pierdute şi nule 
urmatoarele documente aparţi-
nând SC Vintage Records SRL, 
J16/793/2008: -Certificatul de 
Înregistrare numarul B1475968, 
emis la data de 17.04.2008, -Certi-
ficat Constatator numarul 16934 
din data de 15.04.2008.

l Se declară pierdut şi nul Certi-
ficat Constatator, numarul 38977 
din 12.08.2016 aparţinând SC 
Isolde Farms SRL, CUI:25238033, 
J16/716/2012.

l Se declară pierdut şi nul Certi-
ficat Constatator, numarul 550508 
din 09.11.2012 aparţinând SC 
Isolde Land SRL, CUI:25564943, 

J16/715/2012

l Pierdut atestat şofer profesional 
pe numele Linca Ileana, emis de 
ARR Piteşti. Îl declar nul.

l Pierdut Titlu de proprietate 
apartament, Sos.Colentina nr.83, 
bl.85, sc.B, et.5, ap.65, pe numele 
Minescu Silvia Alexandra. Il 
declar nul.

l Pierdut Contract vanzare-cum-
parare apartament, Sos.Colentina 
nr. 83, bl.85, sc.B, et.5, ap.65, pe 
numele Minescu Silvia Alexandra. 
Il declar nul.

l Pierdut Adeverinta plata inte-
grala apartament, pe numele 
Grigoroiu Elena, Corbeanu 
Iosefina, Corbeanu Angela. O 
declar nula.

l Declar pierdut (nul) atestat taxi 
cu seria CPTx nr. 0090924 pe 
numele Bălăeanu Adrian, eliberat 
de A.R.R.

l S.C. Tehnoconfort Impex 
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. 
Cetatea de Baltă nr. 126, bl. 11, sc. 
A, apt. 15, sect. 6, C.U.I. 13678782, 
J40/1076/2001, declar pierdut şi 
nul certificat de înregistrare.

l Declar pierdut şi nul proces 
verbal de predare- primire a locu-
inței nr. 16590 din 19.I.1993, pe 
numele de Nicolae Pipercu 
Floarea încheiat cu S.C. Orizont.

l Transoxania Properties S.R.L., 
C.U.I. 33946006, Bucureşti, sector 
1, str. Trifeşti nr. 10, sc. 1, et. 6, ap. 
33, declar pierdut şi nul R.U.C. nr. 
2169987.

ANUNȚURI




