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OFERTE SERVICIU
l Tâmplar cu experienţă, angajăm 
pentru mobil ier  pal ,  mdf la 
comandă.Atelier în zona Colentina, 
salariu 2.400lei. Tel:0736112178

l Institutul de Cercetare Dezvoltare 
pentru Pajişti Braşov, cu sediul în 
Braşov, str. Cucului nr. 5, organi-
zează concurs pentru promovarea în 
grade profesionale a personalului de 
cercetare din cadrul Institutului 
după cum urmează: Cercetător ştiin-
ţific- inginer agronom- pratologie şi 
pratotehnie: 1 post; Cercetător ştiin-
ţific- chimie vegetală: 1 post; Cerce-
tător ştiinţific III- ameliorator 
graminee şi leguminoase perene: 1 
post. Concursul va avea loc la sediul 
I.C.D.P Braşov, str. Cucului nr. 5, în 
ziua de 08.06.2016. Condiţiile de 
participare, tematica de concurs şi 
alte informaţii se pot obţine de la 
sediul I.C.D.P Braşov, telefon: 
0268/472781.

l Ministerul Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale, în temeiul Hotărârii 
Guvernului nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea si dezvoltarea carierei funcțio-
narilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare şi O.U.G  nr. 
45/2008 privind unele măsuri pentru 
întărirea capacităţii administrative a 
României în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa 
de stat membru al Uniunii Euro-
pene, anunţă scoaterea la concurs 
pentru: -1 (una) funcție publică de 
execuție vacantă de consilier, clasa I, 
gradul profesional asistent la 
Probleme Speciale. Condiții speci-
fice: Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată  absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime în specialitatea studi-
ilor: minimum 1 ani; Concursul va 
avea loc la sediul Ministerul Agricul-
turii şi Dezvoltării Rurale în data 11 
mai 2016, ora 10.00 proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se depun în opt 
zile de la publicare.  Bibliografia, 
condiţiile specifice de participare 
precum şi actele solicitate candida-
ţilor 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 Amânare Concurs: Concursul 
organizat de A.F.I.R. în data de 
28 .04 .2016  –proba  scr i să  ş i 
05.05.2016- 06.05.2016 -interviul, 
pentru ocuparea posturilor vacante 
de execuție, cu contract individual de 
muncă pe perioadă nedeterminată, 
anunțat în Jurnalul Național nr. 
6902/07.04.2016, se amână pentru 
data de 20.05.2016 –proba scrisă şi 
26.05.2016- 27.05.2016 –interviul. 
Proba scrisă se va desfăşura la sediul 
M.A.D.R., din b-dul Carol I, nr.2-4, 
sector 3, Bucureşti, iar interviul se va 
desfăşura la sediul C.R.F.I.R. 8 
Bucureşti– Ilfov din calea Șerban 
Vodă, nr.90–92, sector 4, Bucureşti.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Caraş 
Severin, cu sediul în Reşiţa, Str.T 
Lalescu, nr. 17 scoate la concurs, în 
data de  30.05.2016, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: 1. Inspector, grad profe-
sional asistent– Compartiment 
Achiziţii Publice, Administrativ, 
Protecţia Muncii şi PSI. Condiţii 
specifice de participare la concursu-
rile pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
1 an; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, Inter-
net-nivel mediu; Iniţiativă şi creativi-

tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Caraş Severin. 

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Covasna, 
cu sediul în Sfântu Gheorghe, Bd. 
Gen. Grigore Bălan nr.14, scoate la 
concurs, în data de  30.05.2016 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant:  1. Consilier, 
grad profesional superior–Comparti-
ment Monitorizare Proiecte  Finan-
ţate din FSE, Informatică şi 
Managementul Bazelor de Date. 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate –studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
economic sau informatic; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
9 ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point,Inter-
net-nivel mediu; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; 2. Inspector, grad profes-
sional principal–Compartiment 
Compartiment execuţie Bugetară, 
Financiar, Contabilitate şi Adminis-
trare Fond  Garantare pentru Plata 
Creanţelor Salariale. Condiţii speci-
fice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: - Pregătire de 
specialitate –studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
economic sau informatic; - Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
5 ani; - Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point,Inter-
net-nivel mediu; - Iniţiativă şi creati-
vitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Covasna.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Dolj, cu 
sediul în Craiova, Str.Eugeniu 
Carada  nr. 13A, scoate la concurs, în 
data de  30.05.2016, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul 
post vacant:  1. Consilier, grad profe-
sional asistent– Agenţia Locală 
Craiova, Punct de Lucru Segarcea. 
Condiţii specifice de participare la 
concursurile pentru ocuparea funcţi-
ilor publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
1 an; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, Inter-
net-nivel mediu; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Dolj. 

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu, 
cu sediul în Giurgiu, Str.Bucureşti, 
Bl.202/5D scoate la concurs, în data 
de  30.05.2016, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier, grad profesi-
onal principal– Compartiment 
Achiziţii Publice, Administrativ, 
Protecţia Muncii şi PSI. Condiţii 

specifice de participare la concursu-
rile pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie vacante: - Pregă-
tire de specialitate – studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
economic; - Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: 5 ani; - 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Power Point, Internet-nivel 
mediu; - Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Giurgiu. 

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Mara-
mureş, cu sediul în Baia Mare, Str. 
Hortensiei nr.1A, scoate la concurs, 
în data de  30.05.2016, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: 1. inspector, 
grad profesional superior– Compar-
timent Execuţie Bugetară, Financiar, 
Contabilitate şi Administrare Fond 
de Garantare. Condiţii specifice de 
participare la concursurile pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante: - Pregătire de 
specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
economic; - Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: 9 ani; - 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Power Point, Internet-nivel 
mediu; - Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Maramureş. 

l Primarul comunei Aricestii Rahti-
vani, cu sediul in comuna Aricestii 
Rahtivani, nr.75, jud.Prahova, orga-
nizeaza concurs de recrutare pentru 
functia publica vacanta de Inspector, 
clasa I, grad profesional Debutant, 
functie publica de executie in cadrul 
Biroului Buget-Finante si Investitii.
Probele stabilite pentru concurs 
sunt:Proba scrisa si Interviul. a)
Conditiile de desfasurare a concur-
sului sunt urmatoarele: 1. Data pana 
la care se pot depune dosarele de 
inscriere, este 16. 05. 2016 2.Data, 
ora si locul de desfasurare a probei 
scrise, sunt:30.05.2016, ora 10.00, 
sediul Primariei; 3.Data, ora si locul 
de desfasurare a interviului 
sunt:02.06.2016, ora 10.00, sediul 
Primariei; b)Conditiile de participare 
la concurs:  b.1 Conditiile generale,-
sunt cele prevazute la art.54 din 
Legea nr.188/1999, republicata, 
privind Statutul functionarilor 
publici,cu modificarile si completa-
rile ulterioare. b.2 Conditii specifi-
ce-studii universitare de licenta 
absolvite cu diploma,respectiv studii 
superioare de lunga durata,absolvite 
cu diploma de licenta sau echiva-
lenta in domeniul Stiinte economice.
Bibliografia pentru concurs si alte 
informatii in legatura cu dosarul de 
concurs, se gasesc pe site-ul Prima-
riei- www.comunaaricestiirahtivani.
ro Relatii suplimentare se pot obtine 
la sediul Primariei Aricestii Rahti-
vani, de la Secretarul comunei, sau la 
telefon nr.0244380068.

l Primarul comunei Aricestii Rahti-
vani,cu sediul in comuna Aricestii 
Rahtivani, nr. 75, jud.Prahova, orga-
nizeaza concurs de recrutare pentru 
functia publica vacanta de Inspector, 
clasa I, grad profesional Debutant, 
functie publica de executie in cadrul 
Compartimentului Achizitii Publice.
Probele stabilite pentru concurs 
sunt:Proba scrisa si Interviul. a)

Conditiile de desfasurare a concur-
sului sunt urmatoarele: 1. Data pana 
la care se pot depune dosarele de 
inscriere, este 16.05.2016; 2.Data, ora 
si locul de desfasurare a probei 
scrise, sunt:30.05.2016, ora 13.00, 
sediul Primariei; 3.Data, ora si locul 
de desfasurare a interviului 
sunt:02.06.2016, ora 13.00, sediul 
Primariei; b)Conditiile de participare 
la concurs: b.1 Conditiile generale,-
sunt cele prevazute la art.54 din 
Legea nr.188/1999, republicata, 
privind Statutul functionarilor 
publici,cu modificarile si completa-
rile ulterioare. b.2 Conditii specifi-
ce-studii universitare de licenta 
absolvite cu diploma,respectiv studii 
superioare de lunga durata, absolvite 
cu diploma de licenta sau echiva-
lenta intr-unul din domeniile: Stiinte 
juridice, Administratie publica sau 
Stiinte economice.Bibliografia 
pentru concurs si alte informatii in 
legatura cu dosarul de concurs, se 
gasesc pe site-ul Primariei- www.
comunaaricestiirahtivani.ro Relatii 
suplimentare se pot obtine la sediul 
Primariei Aricestii Rahtivani, de la 
Secretarul comunei, sau la telefon 
nr.0244380068.

l Institutul de Filosofie şi Psihologie 
„C.Rădulescu-Motru”, cu sediul în 
Bucureşti, Strada Calea 13 Septem-
brie  nr.13, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi:-1 post de cercetător ştiinţific 
gradul I în domeniul Filosofie -speci-
alitatea Filosofia în Ţările Române, 
opere în limba greacă şi latină, 
eminescologie; -1 post de cercetător 
ştiinţific gradul_I în domeniul Filo-
sofie –specialitatea Logică dialecti-
co-speculativă şi istoria logicii 
româneşti; -1 post de cercetător 
ştiinţific gradul_I în domeniul Filo-
sofie –specialitatea Filosofia româ-
nească în Transilvania, etică, retorică 
şi filosofia comunicării. Condiţiile 
pentru participarea la concurs sunt 
următoarele: studii superioare si 
titlul ştiinţific de doctor în specialită-
ţile scoase la concurs, activitate de 
cercetare-dezvoltare în specialitate 
sau în învăţământul superior de cel 
puţin 9 ani; pentru candidaţii care 
provin din afara învăţământului 
superior sau a cercetării ştiinţifice, o 
vechime de 15 ani în profilul specia-
lităţilor scoase la concurs. Concursu-
rile se vor desfăşura conform Legii 
nr.319/2003 privind Statutul perso-
nalului de cercetare-dezvoltare în 

data de 03.06.2016 la sediul Institu-
tului, Bucureşti, Strada Calea 13 
Septembrie  nr.13. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 30 de 
zile de la data apariţiei anunţului în 
„Jurnalul Naţional” şi la avizierul 
Institutului, la Compartimentul 
Resurse Umane al Institutului, de 
luni până vineri între orele 10.00–
12.00. Dosarele care nu conţin 
lucrări corespunzătoare specialită-
ţilor scoase la concurs nu vor fi 
acceptate. Informaţii suplimentare 
pentru completarea dosarelor se pot 
obţine de la Compartimentul 
Resurse Umane al Institutului, la 
tel.021.318.24.49.

PRESTĂRI SERVICII  
l Lucrări de construcţii complete 
sau partiale, demolare,renovare 
structuri de acoperiş,izolaţii exterioa-
re-interioare, chiar şi în străinătate.
BFL Build Technology SRL: 
0740.010.611, info@BFLconstruct.ro

CITAȚII  
l Pocotila Alexandru Ion, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Slobozia, str. Mihai Eminescu, nr. 20, 
sc.A,ap.5, jud. Ialomiţa este citat pe 
data de 31.05.2016 la Judecătoria 
Slobozia în dos. nr.3396/312/2014 în 
calitate de pârât.

l Societatea Extra Energie Com 
SRL cu sediul în Bucureşti, B-dul 
Basarabiei, nr. 250, et.1, sector 3, 
având CUI 31502163 este chemată 
la Judecătoria Alexandria, judeţul 
Teleorman în calitate de pârâtă în 
dosarul nr.  7383/740/2014 cu termen 
la 26 mai 2016 în proces cu Electro 
F&B SRL Alexandria şi Gaus & 
Tiller Energie SRL pentru nulitate 
act autentificat la BNP Rodica 
Constantin din Alexandria sub nr. 
634/2013.

l Se citează pârâta Dincă Dorina, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Mischii, jud. Dolj,  la Jude-
cătoria Piteşti, pentru termenul din 
13 mai 2016, ora 8,30, în Dosarul 
civil nr. 14431/280/2015, având ca 
obiect desfacerea căsătoriei încheiate 
la 4 martie 2006 în comuna Mischii, 
jud. Dolj, în proces cu reclamantul 
Dincă Ilie. 

l Numita Baluta Mirela, în calitate 
d e  p â r â t ă ,  î n  d o s a r u l 

nr.2168/244/2015 este chemată la 
Judecătoria Huşi, din Huşi, str.Alex. 
Giugaru, nr.1, jud.Vaslui, în data de 
19.05.2016, ora-09.00, complet c4 joi 
civile,în proces cu reclamanta SC Air 
Liquide Vitalaire Romania SRL, 
cauza având ca obiect "cerere de 
valoare redusă".

DIVERSE  
l U.A.T. Municipiul Falticeni, Str. 
Republicii, nr. 13, organizează la 
sediul instituţiei ,  în data de 
30.05.2016, ora 10.00, selecţie 
publică de proiecte în baza Legii 
3 5 0 / 2 0 0 5 .  C o n f o r m  H . C . L . 
15/29.01.2016 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2016, ramurile sportive pentru 
care urmează a se aloca finanţări 
nerambursabile sunt următoarele: 
10.000 lei pentru tenis de câmp, 
55.000 lei pentru canotaj. Din suma 
totală destinată finanţărilor neram-
bursabile, suma de 80.000 lei este 
destinată finanţării activităţilor în 
domeniul culturii la nivelul Munici-
piului Fălticeni în anul 2016. Ghidul 
de finanţare pentru ramurile sportive 
şi cel pentru activităţile culturale 
poate fi obtinut de la cam. 28 
primarie.

l  S C  D o r o b a n ţ u l  S A ,  S C 
Construcţii Coreco SRL, SC Vispeşti 
Prod SRL, Dardala Vasile PFA, SC 
Drakom Silva SRL, SC Diango Star 
SRL, SC Ian&Tess SRL, SC Marbres 
Conf SRL, SC Prahoveana SA, SC 
Nicolin SRL, SC Focus Film SRL- 
societăţi în faliment, prin lichidator 
judiciar Carduelis Consulting   
IPURL, solicită depunerea de oferte 
pentru prelucrarea,  legarea, 
păstrarea şi emiterea de adeverinţe 
având ca obiect documentele de 
arhivă create de aceste societăţi. 
Ofertele se vor trimite la adresa lichi-
datorului judiciar din Ploieşti, str. 
Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova, prin 
poştă, în plic cu confirmare de 
primire, până la data de 30.05.2016. 
Rel. telefon lichidator Elena Huideş 
0722.634.777/0344.809.816.

l Inspectoratul Teritorial al Poliției 
de Frontieră Timişoara, cu sediul în 
Timişoara, Str. Sever Bocu, nr. 49, 
telefon 0256.306.340 recrutează 
candidați pentru următoarele insti-
tuții de învățământ ale M.A.I. şi 
M.Ap.N., care pregătesc personal 
pentru Poliția de Frontieră Română: 

ANUNȚURI

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 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 
12, luna Mai 2016, ora 10.00 în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Auto Vis Moncris SRL, CUI 31167212, 
cu sediul în județul Giurgiu, localitatea Giurgiu, str. Vlad Țepeș, nr. 116. Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 
cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației exclusiv TVA, Cota TVA: Acumulator 180 Ah - 1 
buc., 260 lei, 20%; Acumulator 150 Ah - 1 buc., 220 lei, 20%; Acumulator 70 Ah - 1 buc., 135 lei, 20%; 
Acumulator 75 Ah - 2 buc., 250 lei, 20%; Acumulator 65 Ah - 2 buc., 210 lei, 20%; Acumulator 70 Ah - 
2 buc., 200 lei, 20%; Acumulator 62 Ah - 2 buc., 180 lei, 20%; Ulei M 40 20 L - 4 buc., 260 lei, 20%; 
Anvelope 1400/38 - 2 buc., 1300 lei, 20%; Ulei H 46 20 L - 2 buc., 110 lei, 20%; Acumulator 100 Ah - 1 
buc., 165 lei, 20%; Anvelope 165/70/13 - 2 buc., 110 lei, 20%; Anvelope 185/65/15 - 2 buc., 140 lei, 
20%; Arbore cotit U 650 Cuzineti - 1 buc., 350 lei, 20%; Arbore cotit U 650 Simering – 1 buc., 395 lei, 
20%; Radiator U 650 - 1 buc., 320 lei, 20%. Total: 4605 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea 
adaugată 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 bunurilor 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: oferta de 
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 
de pornire a licitației în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la 
Trezoreria Municipiului Giurgiu; 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 0246.216705, tasta 2, 1, cu domnul Vasile Preda.
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I.Academia de Poliție Alexandru 
Ioan Cuza-București, Facultatea de 
Poliție de Frontieră, domeniul de 
licență Științe militare, informații și 
ordine publică, specializarea ordine 
și siguranță publică, studii universi-
tare de licență cu durata 3 ani, învă-
țământ cu frecvență -80 locuri, (60 
IGPF) din care 2 locuri pentru romi, 
2 locuri pentru maghiari și 2 locuri 
pentru alte minorități; II.Academia 
de Poliție Alexandru Ioan Cuza-Bu-
curești, Facultatea de Științe Juri-
dice și Administrative, domeniul de 
licență Drept, specializarea Drept, 
studii universitare de licență cu 
durata 4 ani, învățământ cu frec-
vență -125 locuri, (20 IGPF); III.
Școală de Pregătire a Agenților Poli-
ției de Frontieră Avram Iancu-
Oradea, studii postliceale -agenți de 
poliție de frontieră -150 locuri, (115 
IGPF), din care 3 locuri pentru romi 
și 2 locuri pentru alte minorități; 
IV.Instituții de învățământ ale M.
Ap.N. -149 locuri în învățământul 
universitar (10 locuri alocate IGPF), 
-89 locuri învățământul postliceal (3 
locuri alocate IGPF). Recrutarea în 
vederea participării la concursul de 
admitere se realizează în raport de 
locul de domiciliu înscris în cartea de 
identitate a candidatului și facul-
tatea/specialitatea pentru care 
optează. Cererile de înscriere se 
depun în zilele de luni, miercuri și 
joi, între orele 10.00-14.00, la Servi-
ciul Resurse Umane al Inspectora-
tului Teritorial al Poliției de 
Frontieră Timișoara. Relații supli-
mentare la sediul I.T.P.F. Timișoara, 
Serviciul Resurse Umane, telefon 
0256.306.340, int. 26149, 26061, 
26060.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Administratorul unic 
al S.C. AGROPREST Afumați S.A., 
C.I.F.: RO 5771090, nr. Reg. Com.: 
J23/122/2004, în conformitate cu 
art.117 din Legea nr.31/1990, repu-
blicată, convoacă Adunarea generală 

ordinară a acționarilor pentru data 
de 28.05.2016 ora 14 la sediul social 
din Afumați, str. Revoluției nr.1, jud. 
Ilfov, pentru toți acționarii înregis-
trați la data de 01.05.2016, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. prezentarea și 
aprobarea raportului de gestiune, a 
bilanțului contabil, a contului de 
profit și pierderi și a raportului comi-
siei de cenzori pe anul 2015; 2. stabi-
lirea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2016; 3. prelun-
girea mandatului comisiei de 
cenzori; 4. prelungirea creditării prin 
Raiffeisen Bank; 5. diverse. În caz de 
neîndeplinire a cvorumului, a doua 
adunare va avea loc în 29.05.2016 în 
același loc și la aceeași oră.

l Convocator: Consiliul de Admi-
nistraţie al S.C. Imopost Develop-
ments S.A., cu sediul în București, 
Calea Griviţei nr. 136, corp A, etaj 1, 
camera 17, sector 1, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J40/13379/2005, CUI 17832131, 
convoacă: Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor societăţii pentru 
data de 30.05.2016, ora 14.00. 
Ședinţa Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor va avea loc la sediul 
societăţii din București, Calea 
Griviţei nr. 136, corp A, etaj 1, 
camera 17, sector 1. La Adunarea 
Generală Ordinară sunt invitaţi să 
participe toţi acţionarii af laţi în 
evidenţa Registrului Acţionarilor la 
data de 27.05.2016. De asemenea, 
sunt invitaţi să participe la Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
societăţii și cenzorii societăţii. Pe 
ordinea de zi, sunt înscrise următoa-
rele probleme: 1. Prezentarea rapor-
tului Consiliului de Administraţie al 
societăţii pentru anul 2015; 2. 
Prezentarea raportului cenzorilor 
societăţii pentru anul 2015; 3. Discu-
tarea, aprobarea sau modificarea, 
după caz, a situaţiilor financiare 
anuale ale societăţii, pe baza rapor-
tului Consiliului de Administraţie și 
al cenzorilor și fixarea dividendului 
pentru anul 2015; 4. Pronunţarea 

asupra gestiunii și activităţii Consi-
liului de Administraţie al societăţii 
pe anul 2015; 5. Stabilirea progra-
mului de activitate al societăţii 
pentru exerciţiul financiar 2016. 6. 
Stabilirea bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru exerciţiul financiar 
2016. În situaţia în care Adunare 
Generală Ordinară nu va putea deli-
bera și vota în mod valabil, o a doua 
Adunare Generală Ordinară este 
convocată pentru ziua de 31.05.2016, 
la ora 14.00, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi. Se precizează că 
acţionarii ce vor fi împiedicaţi de 
anumite împrejurări să participe la 
Adunarea Generală Ordinară vor 
putea mandata, în conformitate cu 
art. 125 din Legea 31/1990 republi-
cată, printr-o procură specială o terţă 
persoană care să participe și să 
voteze în numele lor și pentru ei, în 
Adunarea Generală Ordinară, în 
condiţiile legii. Procurile speciale pot 
fi ridicate de la sediul societatii înce-
pând cu data convocării si vor fi 
depuse spre înregistrare la secretari-
atul adunării pana cel târziu la data 
de 30.05.2016, orele 10.30. Docu-
mentele aferente sedintei si procurile 
speciale pot fi obţinute de la d-na. 
Stefan Alina– administrator: tel. 
021.206.68.00. Președinte al Consi-
liului de Administraţie Tapai 
Mihaela.

l Convocator: În conformitate cu 
prevederile articolului 117 din Legea 
societăților nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările și completările ulteri-
oare, și având în vedere prevederile 
articolului 15 din Actul Constitutiv 
al FEA S.A., societate pe acțiuni de 
naționalitate română, organizata și 
înființată în conformitate cu legile 
din România, cu sediul social în Str. 
Dumitru Brumărescu nr.9A, parter, 
camera A, sector 4, București, 
România, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul București  sub nr. 
J40/858/1991, având codul de înre-
gistrare fiscală 1589363 (“Socie-

tatea” sau “FEA”), subsemnatul 
Remus Iliuță, acţionând în calitatea 
mea de Administrator Unic al Socie-
tăţii, convoc prin prezenta Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor FEA pentru data de 30 mai 
2016, orele 14:00, la următoarea 
adresă: București, Str. Barbu Văcă-
rescu nr. 301-311, etaj 3, birou nr.49, 
sector 2, București, având urmă-
toarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea 
revocării d-lui Remus Iliuță din 
funcția de administrator al Socie-
tăţii/ constatarea vacantării postului 
de administrator unic al Societăţii 
prin demisia d-lui Remus Iliuță din 
aceasta funcție, începând cu data 
ședinței Adunării Generale a Acţio-
nari lor  FEA convocata prin 
prezentul convocator. 2. Aprobarea 
descărcării de gestiune a d-lui 
Remus Iliuță pentru actele încheiate, 
faptele întreprinse, acțiunile efec-
tuate de acesta, în calitate de admi-
nistrator al Societăţii, pentru 
perioada cuprinsă între: 31 martie 
2016 si data ședinței Adunării Gene-
rale a Acţionarilor FEA convocata 
prin prezentul convocator.  3. Apro-
barea revocării drepturilor de 
semnătură ale persoanelor împuter-
nicite cu drept de semnătură 
conjunctă să ordoneze plăți bancare 
în numele și pe seama FEA, 
respectiv dl. Remus Iliuță și dna. 
Adela Nicolae. 4. Aprobarea numirii 
următoarelor persoane împuternicite 
să acționeze în relația cu băncile și să 
aibă drept de semnătură conjunctă 
ca, oricare două persoane autorizate 
cu drept de semnătura A, să ordo-
neze plăți bancare în numele și pe 
seama FEA, respectiv: dl Adrian 
Chiriac– semnătura tip A; Mirela 
Covasa– semnătura tip A; Gabriela 
Simion– semnătura tip A; Cristina 
Darvareanu– semătura tip A. 5. 
Aprobarea numirii d-lui Florin 
Antone, cetățean român, născut la 
data de 07.03.1984, în Bucsani 
(Giurgiu) domiciliat în București, 
Sector 5, Sos. Alexandria nr.90, bl.
L25, sc.1 et.1 ap.4 , identificat cu CI 
seria RX nr. 483349, eliberată la data 
de 29.04.2014 de către SPCEP Sector 
5, CNP 1840307523199, în funcția 
de administrator al Societăţii pentru 
un mandat de [4] ani, începând cu 
data ședinței Adunării Generale a 
Acționarilor FEA convocată prin 
prezentul convocator. 6. Aprobarea 
numirii PriceWaterhouseCooper 
S.R.L., cu sediul în București, Str. 
Barbu Văcărescu nr. 301-311, 
Lakeview Office Building, et. 6/1, 
Sector 2, înregistrat la Registrul 
Comerţului cu nr. J40/17223/1993, 
C.U.I. RO 4282940 în funcția de 
auditor financiar al Societăţii. 7. 
Aprobarea duratei minime a 
contractului de audit financiar: 1 
(un) an de zile de la data semnării 
acestuia.  8. Aprobarea relocării 
sediului social al Societăţii de la 
actuala adresa [Sector 4, Str. 
Dumitru Brumărescu, nr. 9A, parter, 
camera A, București, România] la 
noua adresă: București, str. Barbu 
Văcărescu nr. 301-311, Birou nr.49, 
Etaj 3, Sector 2,  România. 9. Modifi-
carea Actul Constitutiv al Societăţii 
în sensul eliminării articolului 8.2. 
care avea următorul conținut: 
„Structura acţionariatului este 
următoarea: 1. Romenergo Holdings 
Overseas S.R.L. deţine un număr 
total de 4.746.210 acţiuni cu o 
valoare nominală de 2,5 lei fiecare și 
o valoare nominală totală de 
11.865.525 lei reprezentând 98,07% 
din capitalul social; 2. Industrialex-
port S.A., deţine un număr de 38.753 
acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 
lei fiecare și o valoare nominală 
totală de 96.882,5 lei reprezentând 
0,8% din capitalul social; 3. Lista 
persoane juridice- 1 persoana juri-
dică deţine un număr total de 4.767 
acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 
lei fiecare și o valoare nominală 
totală de 11.917,5 lei reprezentând 
0,09% din capitalul social al Socie-
tăţii, vărsat integral; 4.  Lista 
persoane fizice- 995 persoane fizice 

deţin un număr total de 50.270 
acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 
lei fiecare și o valoare nominală 
totală de 125.675 lei reprezentând 
1,04% din capitalul social al Socie-
tăţii, vărsat integral.” 10. Împuterni-
cirea domnului Florin Antone de a 
reprezenta Societatea cu puteri 
depline și de a negocia, semna și 
implementa contractul de audit 
financiar și contractul de închiriere a 
spațiului aferent noului sediu social 
al Societății. 11. Împuternicirea SCA 
Reff & Asociații, o societate civilă 
română de avocați, având sediul în 
Șos. Nicolae Titulescu nr. 4–8, 
Clădirea „America House”, East 
Wing, etaj 3, sector 1, București, 
România, înființată conform Deci-
ziei Baroului nr. 1110/13.03.2006, 
prin oricare dintre avocații săi 
pentru a reprezenta Societatea cu 
puteri depline, fiind împuternicită:  
(i) Să semneze, în numele și pe 
seama Societăţii, toate documentele 
necesare, inclusiv versiunea consoli-
dată a Actului Constitutiv al Socie-
tăţii, chiar în faţa unui notar public, 
în vederea înregistrării la Registrul 
Comerțului și la orice alte autorităţi 
competente a rezoluțiilor adoptate în 
ședința Adunării Generale a a Acțio-
nari lor  FEA convocată prin 
prezentul; (ii) Să întreprindă orice 
acțiuni, să achite orice taxe/ cheltu-
ieli, să pregătească, să execute, să 
depună și să susţină toate documen-
tele necesare pentru implementarea 
rezoluțiilor adoptate în ședința 
Adunării Generale a Acționarilor 
FEA convocată prin prezentul. *** 
Completarea ordinii de zi:  În cel 
mult 15 zile de la publicarea prezen-
tului Convocator în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, 
acţionarii Societăţii, reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social al Societăţii, 
pot înainta Administratorului Unic 
al Societăţii cereri privind introdu-
cerea unor noi puncte pe ordinea de 
zi a Adunării Generale a Acţiona-
rilor. Propunerile privind comple-
tarea ordinii de zi trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoa-
rele condiţii:  a) în cazul persoanelor 
fizice să fie însoțite de copiile actelor 
de identitate ale acționarilor (buletin 
sau carte de identitate), iar în cazul 
persoanelor juridice copie a buleti-
nului sau cărții de identitate a repre-
zentantului legal, împreuna cu 
certificatul constatator, în original, 
emis de Registrul Comerțului, având 
cu o vechime de cel mult 3 zile lucră-
toare; și b) să fie înregistrate la 
adresa Str. Barbu Văcărescu nr. 
301-311, etaj 3, birou nr.49, sector 2, 
București, Registratura, în termen de 
cel mult 15 zile de la publicarea 
prezentului Convocator în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a. În 
cazul în care acționarii doresc să 
formuleze propuneri de candidaturi 
pentru funcția de administrator, în 
cerere de completare a ordinii de zi 
vor fi incluse informații cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu și 
ca l i f icarea  profes ională  a le 
persoanei/lor propuse. După expi-
rarea termenului de 15 zile de la 
publicarea prezentului Convocator 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nu mai pot fi primite 
cereri privind introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi a Adunării 
Generale a Acţionarilor, indiferent 
de obiectul acestora. Ordinea de zi 
completată cu punctele propuse de 
acţionari, ulterior convocării, dacă 
este cazul, se va publica în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, cu 
cel puţin 10 zile înaintea Adunării 
Generale a Acţionarilor. Participarea 
la ședința Adunării Generale a Acţi-
onarilor: La Adunarea Generală a 
Acţionarilor pot participa și pot vota, 
direct sau prin reprezentare, în baza 
unei procuri speciale, toţi acţionarii 
înscriși în Registrul Acţionarilor la 
data de 6 mai 2016, stabilită ca dată 
de referinţă. Conform prevederilor 
art. 17.2. din Actul Constitutiv al 
FEA, acționarii Societăţii nu vor 

putea fi reprezentați la ședința 
Adunării Generale a Acționarilor 
decât prin alți acționari. Toţi acţio-
narii reprezentaţi în baza unei 
procuri speciale se vor asigura că 
aceste procuri, însoţite, in cazul acți-
onarilor persoane juridice, de certifi-
catul constatator emis de Registrul 
Comerţului (în original, având o 
vechime de cel mult 3 zile lucră-
toare), vor fi depuse în original la 
următoarea adresa: Str. Barbu Văcă-
rescu nr. 301-311, etaj 3, birou nr.49, 
sector 2, București, Registratura, 
înainte de începerea ședinței 
Adunării Generale a Acţionarilor, 
sub sancţiunea pierderii exerciţiului 
dreptului de vot în Adunarea Gene-
rală a Acţionarilor. Procurile vor 
rămâne valabile pentru a doua 
adunare, în cazul în care prima 
adunare este amânată din cauza 
neîndeplinirii cerinţelor legale. Acţi-
onarii îndreptăţiţi pot participa și 
pot vota în cadrul Adunării Generale 
a Acţionarilor pe baza actului de 
identitate (buletin de identitate/ carte 
de identitate), pentru cetățenii 
români sau, după caz, cu pașaport/ 
legitimație de ședere pentru cetățenii 
străini, în cazul acționarilor persoane 
fizice, respectiv pe baza actului de 
identitate al reprezentantului legal 
însoțit de un document oficial, în 
original, care îi atestă aceasta cali-
tate (certificat constatator emis de 
Registrul Comerţului cu cel mult 3 
zile lucrătoare înainte de data 
ședinței), în cazul acționarilor 
persoane juridice. Mandatarii acțio-
narilor persoane fizice pot participa 
și pot vota în cadrul Adunării Gene-
rale a Acţionarilor pe baza actului de 
identitate însoțit de procura specială 
semnată de acționarul persoană 
fizică. Mandatarii acționarilor 
persoane juridice pot participa și pot 
vota în cadrul Adunării Generale a 
Acţionarilor pe baza actului de iden-
titate al mandatarului, însoțit de 
procura specială semnată de repre-
zentantul legal al acționarului 
persoana juridica și de certificatul 
constatator emis de Registrul 
Comerţului, cu cel mult 3 zile lucră-
toare înainte de data ședinței, care 
atestă calitatea de reprezentant legal 
a semnatarului procurii speciale. 
Materialele informative: Documen-
tele și materialele informative 
vizând problemele înscrise pe 
ordinea de zi a Adunării Generale a 
Acționarilor, respectiv actele menți-
onate la punctul 3 pe ordinea de zi, 
lista cuprinzând informații cu 
privire la numele, localitatea de 
domiciliu și calificarea profesională 
a dlui. Florin Antone, propus pentru 
funcția de administrator,  se află la 
dispoziţia acţionarilor, putând fi 
consultate și completată de acționari 
în termen de 15 zile zile de la publi-
carea prezentului Convocator în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, la următoarea adresa: 
Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, 
etaj 3, birou nr. 49, sector 2, Bucu-
rești, Registratura, în fiecare zi 
lucrătoare, între orele 10:00–14:00, 
astfel: (i) in cazul punctelor înscrise 
pe ordinea de zi a prezentului 
Convocator, de la data publicării 
prezentului Convocator în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
IV-a, respectiv, (ii) în cazul noilor 
puncte introduse pe ordinea de zi ca 
urmare a completării acesteia, înce-
pând cu data publicării prezentului 
Convocator (versiunea completata) 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a. În cazul în care nu se 
vor îndeplini condiţiile legale 
privind ținerea Adunării Generale a 
Acționarilor, Adunarea Generală a 
Acţionarilor se reprogramează 
pentru data de 31 mai 2016, la 
aceeași oră, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi; data de refe-
rință stabilită pentru identificarea 
acţionarilor îndreptăţiţi să participe 
și să voteze în cadrul Adunării 
Generale a Acționarilor este aceeași. 
Administratorul Unic al FEA S.A. 
dl. Remus Iliuță.
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l Convocare: În conformitate cu 
prevederile Legii 31/1990 adminis-
tratorul AVIAŢIA UTILITARĂ 
BUCUREŞTI S.A. convoacă: 
•Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionari lor  pentru data de 
30.05.2016 orele 10.00 la sediul socie-
tăţii din Bucureşti Şoseaua Bucu-
reşti– Ploieşti km.8 sector 1 pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul acţionarilor la sfârşitul zilei de 
12.05.2016 (data de referinţă– doar 
persoanele care au calitatea de acţi-
onar la data de referinţă pot parti-
cipa şi vota în cadrul AGA). 
•Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor pentru data de 
30.05.2016 orele 11.00 la sediul socie-
tăţii din Bucureşti Şoseaua Bucu-
reşti– Ploieşti km.8 sector 1 pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul acţionarilor la sfârşitul zilei de 
12.05.2016 (data de referinţă– doar 
persoanele care au calitatea de acţi-
onar la data de referinţă pot parti-
cipa şi vota în cadrul AGA).  
Ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor: 1. Apro-
barea încheierii unui contract de 
vânzare– cumpărare a unui teren în 
suprafaţa de maxim 20.000 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 
document accesoriu. 2. Revocarea 
cenzorilor societăţii Dimitriu Nicu-
lina– Carmen, Laschescu Liudmila şi 
Rusan Carmen. 3. Numirea audito-
rului financiar Casa De Audit 
Corvinia S.R.L. şi aprobarea înche-
ierii contractului. 4. Aprobarea datei 
de 15.06.2016 ca fiind data de înre-
gistrare (data care serveşte la identi-
ficarea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng hotărârile AGA conform 
art.238 din Legea nr. 297/2004) şi 
aprobarea ex– date la data de 
14.06.2016 (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 drep-
turile care derivă din respectiva 
hotărâre conform art.129 indice 2 
al.1 din Regulamentul 1/2006). 
Ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor: 1. 
Rectificarea Hotărârii AGEA/ 
24.09.2015 în sensul că se îndreaptă 
erorile de calcul prevăzute la punctul 
1 din această hotărâre, respectiv 
reducerea capitalului social cu suma 
de 13.967.300 lei în loc de 14.000.000 
lei prin anularea unui număr de 
5.586.920 acţiuni în loc de 5.600.000 
acţiuni. 2. Aprobarea datei de 
15.06.2016 ca fiind data de înregis-
trare (data care serveşte la identifi-
carea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng hotărârile AGA conform 
art.238 din Legea nr. 297/2004) şi 
aprobarea ex–date la data de 
14.06.2016 (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 drep-
turile 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 prezenta corespunză-
toare, Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor se convoacă pentru 
pentru data de 31.05.2016 ora 10,00 
la aceeaţi adresă, iar Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor se convoacă pentru pentru data 
de 31.05.2016 ora 11,00 la aceeaşi 
adresă. Documente aferente AGA: 
Convocatorul materialele supuse 
dezbaterii precum şi proiectul hotă-
rârii AGA vor putea fi consultate 
începând cu data de 27.04.2016 la 
sediul societăţii. Propuneri ale acţio-
narilor cu privire la AGA: Unul sau 
mai mulţi acţionari care deţin indivi-
dual sau împreună cel puţin 5% din 

capitalul social au dreptul de a 
introduce noi puncte pe ordinea de 
zi, însoţite de o justificare, 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 6.05.2016 ora 16:00);  
Ordinea de zi revizuită, va fi publi-
cată până la data de 10.05.2016, în 
conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. Propunerile acţionarilor şi 
documentele ce atestă îndeplinirea 
condiţiilor pentru exercitarea acestor 
drepturi vor fi transmise:  -prin 
document olograf în original, prin 
poştă sau servicii de curierat la 
Aviatia Utilitara Bucuresti S.A., 
Bucureşti Şoseaua Bucureşti– 
Ploieşti, km.8, sector 1. -prin docu-
ment  semnat  cu  semnătură 
electronică extinsă conform Legii nr 
455/2001 privind semnătura electro-
nică– prin e-mail la adresa aviatiau-
tilitara@yahoo.com. Întrebări 
referitoare la AGA:  Acţionarii 
societăţii pot adresa întrebări în scris 
privind punctele de pe ordinea de zi 
până cel târziu în data de 4.05.2016.  
Participarea la AGA:  Data de refe-
rinţă este 12.05.2016. Numai acţio-
narii înscrişi la aceasta dată în 
Registrul Acţionarilor ţinut de 
Depozitarul Central vor putea parti-
cipa şi vota în cadrul adunării gene-
rale.  Acţionarii pot participa la 
adunările generale direct sau pot fi 
reprezentaţi de către alte persoane în 
condiţiile legii sau pot vota prin 
corespondenţă. 1) Documentele 
necesare pentru participarea la AGA 
a acţionarilor persoane fizice sunt:  
-dacă acţionarul se prezintă 
personal– actul de identitate;  -dacă 
acţionarul este reprezentat de altă 
persoană procura speciala şi actul de 
identitate al reprezentantului; acţio-
narul poate acorda o împuternicire 
valabilă pentru o perioadă care nu 

va depăşi 3 ani permiţând reprezen-
tantului său a vota în toate aspectele 
aflate în dezbatere, inclusiv în ceea 
ce priveşte acte de dispoziţie, cu 
condiţia, ca împuternicirea 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 parti-
ciparea la AGA a acţionarilor 
persoane juridice sunt: -reprezen-
tantul legal– pe baza unui certificat 
constatator eliberat de Registrul 
Comerţului sau persoana căreia i s-a 
delegat competenţa de reprezentare; 
Începând cu data de 27.04.2016, 
formularele de procuri speciale, 
respectiv cele pentru exercitarea 
dreptului de vot prin corespondenţă 
se pot obţine de la sediul Aviatia 
Utilitara Bucuresti SA. Sub sancţi-
unea pierderii dreptului de vot, 
împuternicirile, înainte de prima lor 
utilizare se depun la societate cu 48 
de ore înainte de adunarea generală 
sau în termenul prevăzut de actul 
constitutiv al societăţii, în copie lega-
lizată, fiind reţinute de societate, 
făcându-se menţiune despre aceasta 
în procesul-verbal al adunării gene-
rale. Procurile speciale, vor trebui sa 
cuprindă informaţiile prevăzute în 
formularul de procură specială pus 
la dispoziţie de Aviatia Utilitara 
Bucuresti S.A., 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 
Adunarea Generală a Acţionarilor 
prin utilizarea formularului de vot 
pus la dispoziţia lor începând cu 
data de 27.04.2016 la sediul Aviatia 
Utilitara Bucuresti SA.  Formularul 
de vot prin corespondenţă cu legali-
zare de semnătură de către un notar 
public şi însoţit de copia actului de 
identitate (acţionarii persoane fizice) 
sau a certificatului de înregistrare al 

acţionarului (acţionarii persoane 
juridice) vor fi transmise în original 
la sediul societăţii până cel târziu la 
data de 20.05.2016, ora 16:00.). 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul societăţii sau la 
telefon 021.230.2258, între orele 
9,00–15,00. Aviatia Utilitara Bucu-
resti S.A. Administrator Unic Costas 
Bogdan.

LICITAȚII  
l Inspectoratul de Poliţie al Jude-
ţului Argeş organizează  în data de 
26.05.2016, ora 11,00 licitaţie publică 
cu strigare în vederea închirierii a 2 
mp având ca destinaţie amplasarea a 
2 bancomate (A.T.M). Persoanele 
care sunt interesate să participe la 
licitaţie trebuie să prezinte la organi-
zator, până la data de 19.05.2016, ora 
16,00, un dosar care   să conţină 
documentele de calificare menţio-
nate în Fişa de date. Aceasta poate fi 
procurată contra cost 5 lei, pe baza 
de solicitare scrisă de la Inspecto-
ratul de Poliţie   Judeţean Argeş, 
Serviciul Logistic- Compartimentul 
Marketing şi Achiziţii, mun. Piteşti, 
s tr.  Victor ie i  nr.  45 ,  te l / fax 
0248/607000 int. 20141/20232.

l Comuna Mihai Eminescu, judeţul 
Botoşani, telefon/ fax 0231.512.183, 
organizează licitaţie în vederea 
concesionării, terenului în suprafaţă 
de 1253 mp, teren situat în intravi-
lanul, satului Cerviceşti, aparţinând 
domeniului privat al comunei, pe 
care se află amplasată o construcţie 
privată (magazin sătesc).  Licitaţia 
publică va avea loc în data de 
23.05.2016, orele 12.00, la sediul 
Primariei comunei Mihai Eminescu 
din lucalitatea Ipoteşti. Persoanele 
interesate pot procura documentaţia 
de atribuire de la sediul Primăriei 
comunei Mihai Eminescu începând 
cu data de 27.04.2016. Informaţii 

suplimentare se pot obţine de la 
sediul Primăriei Mihai Eminescu, tel/ 
fax 0231.512.183.

l Comuna Mihai Eminescu, cu 
sediul în sat Ipoteşti, judeţul Boto-
şani, telefon/ fax 0231.512.183, Cui 
3503600, organizează în condiţiile 
O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, licitaţie în 
vederea concesionării, pe o perioadă 
de 25 ani, lot.2 teren în suprafaţă de 
588 mp intravilan, sat Cătămărăşti, 
P.C. 299, aparţinând domeniului 
public al comunei Mihai Eminescu. 
Persoanele interesate pot procura 
documentaţia de atribuire de la 
sediul Primăriei comunei Mihai 
Eminescu. Data limită depunere a 
ofertelor este 25.05.2016, ora 09.00. 
Licitaţia se va desfăşura la sediul 
Comunei Mihai Eminescu, în data 
de 25 mai 2016, orele 11.00. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine de 
la sediul Primăriei Mihai Eminescu, 
tel/  fax 0231.512.183, mobil: 
0741.339.330.

l Comuna Mihai Eminescu, cu 
sediul în sat Ipoteşti, judeţul Boto-
şani, telefon/ fax 0231.512.183, Cui 
3503600, organizează în condiţiile 
O.U.G. nr.54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, licitaţie în 
vederea concesionării, pe o perioadă 
de 25 ani, lot. 1 teren în suprafaţă de 
412 mp intravilan, sat Cătămărăşti, 
P.C. 299, aparţinând domeniului 
public al comunei Mihai Eminescu 
pe care se af lă amplasată o 
construcţie proprietate privată. 
Persoanele interesate pot procura 
documentaţia de atribuire de la 
sediul Primăriei comunei Mihai 
Eminescu. Data limită depunere a 
ofertelor este 25.05.2016, ora 09.00. 
Licitaţia se va desfăşura la sediul 
Comunei Mihai Eminescu, în data 

publicitate
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de 25 mai 2016, orele 11.00. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine de 
la sediul Primăriei Mihai Eminescu, 
tel/  fax 0231.512.183, mobil: 
0741.339.330.

l Municipiul Satu Mare, cu sediul in 
Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr.1, 
intrarea M, reprezentat prin primar 
Dr. Coica Costel Dorel, cod fiscal 
403886, tel.0261.807.500, fax 
0261.710.760 vinde prin licitatie 
publica deschisa imobilul teren in 
suprafata de 8.202mp, situat in Zona 
Industriala Sud a municipiului Satu 
Mare, inscris in C.F. nr.161420 sub 
nr.Cadastral 161420. Orice persoana 
juridica interesata poate solicita 
documentatia de atribuire de la 
sediul Primariei Municipiului Satu 
Mare, Serviciul Evidenta Patri-
moniu, Concesionari, parter, camera 
13. Garantia de participare la lici-
tatie este de 36.745lei si poate fi 
achitata in numerar la casieria 
Primariei municipiului Satu Mare 
sau prin ordin de plata la Trezoreria 
Satu Mare, cod fiscal 4038806, cont 
RO46TREZ5465006XXX000201. 
Data limita pentru solicitarea clarifi-
carilor: 29.04.2016, iar data limita de 
depunere a ofertelor: este 05.05.2016, 
orele 10.00. Data si locul la care se va 
desfasura sedinta publica de deschi-
dere a ofertelor: Data: 05.05.2016, 
orele 12.00 la sediul Municipiului 
Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr.1, 
intrarea M, sala de consiliu. 
Persoana de contact Faur Mihaela- 
Sef serviciu Evidenta Patrimoniu, 
Concesionari, adresa e-mail: patri-
moniu@satu-mare.ro, 
tel.0261.807.521.

l 1.S.C.FISE Electrica SERV S.A. 
-SISE Transilvania Nord, cu sediul 
în Cluj Napoca, str.Taberei, nr.20, 
t e l . :  + 4 0 3 7 2 . 6 4 0 . 3 0 2 ,  f a x : 
+40264.205.504, organizează proce-
dură de licitaţie deschisă pentru 
achiziţia de produse „Echipamente 
individuale de protecţia muncii”, cod 
CPV: 18100000-0, în cantităţile şi 
condiţiile prevăzute în Documen-
taţia de atribuire. 2.Toate detaliile 
referitoare la produsele solicitate, la 
procedura de achiziţie, respectiv la 
contractul ce se va încheia se regă-
sesc în Documentaţia de atribuire. 
3.Documentaţia de atribuire se pune 
la dispoziţia operatorilor economici 
în urma solicitării acestora. În acest 
sens se va întocmi o cerere scrisă, 
care va fi depusă la Secretariatul 
achizitorului (str.Taberei, nr.20, 
Cluj-Napoca), transmisă pe numărul 
de fax: +40264.205.504 sau pe adresa 
de e-mail: abel.luka@tn.electricaserv.
ro. 4.Ofertele se vor depune tot la 

Secretariatul SISE TN. 5.Data limită 
de depunere a ofertelor: 12.05.2016, 
ora 12.00. Data deschiderii ofertelor: 
12.05.2016, ora 12.30.

l Anunţ vânzare material lemnos pe 
picior. Primăria comunei Plopiş, 
nr.134, telefon: 0260.671.102, fax: 
0360.814.220, e-mail: primaria_
plopis@yahoo.com, organizează la 
sediu, în data de 20.05.2016, ora 
12.00, licitaţie pentru vânzare mate-
rial lemnos pe picior din pădurea 
proprietatea Comunei Plopiş. Modul 
de licitare: Licitaţie publică cu stri-
gare. 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. 
Masa lemnoasă: Cantitatea de masă 
lemnoasă care face obiectul acestei 
licitaţii este de 477mc volum brut 
conform Actului de punere în 
valoare nr.962825 din 15.03.2016. 
Preţul de pornire al licitaţiei: 
-120Lei/mc fără TVA. Locul, data şi 
ora la care se ţine preselecţia: 
Primăria comunei Plopiş, nr.134, jud.
Sălaj, la data de 13.05.2016, ora 
12.00. Agenţii economici interesaţi 
vor depune până la data de 
13.05.2016, ora 11.00, documentaţia 
de preselecţie solicitată prin Caietul 
de sarcini. Locul, data şi ora la care 
se ţine licitaţia: Primăria comunei 
Plopiş, nr.134, jud.Sălaj, la data de 
20.05.2016, ora 12.00. Pentru partici-
pare la licitaţie operatorii economici 
preselectaţi vor depune documentele 
solicitate în Caietul de sarcini până 
la data de 20.05.2016, ora 11.00. 
Pasul licitaţiei  stabilit conform 
art.28, alin.1 din HG 924/2015 cu 
modificările şi completările ulteri-
oare este de 6,00Lei/mc. Documen-
taţia de licitaţie este disponibilă la 
sediul Primăriei Plopiş, nr.134, jud.
Sălaj. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la Primăria comunei 
Plopiş, tel.: 0260.671.102, fax: 
0360.814.220.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentată prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, în 
calitate de lichidator judiciar al 
Singer Appliances SRL desemnat 
prin încheierea de şedinţa din data de 
06.11.2014, pronunţată în Dosar nr. 
1610/93/2014 aflat pe rolul Tribuna-
lului Ilfov, Secţia Civilă, anunţa 
scoaterea la vânzare a bunurile 
mobile aflate în proprietatea Singer 
Appliances SRL constând în aparate 
electronice şi electrocasnice şi piese 
de schimb, cum ar fi aspiratoare, fiare 
de călcat, ventilatoare, maşini de 

cusut industriale şi casnice, dar şi alte 
produse marca Singer, în valoare 
totală de 290.437 lei exclusiv TVA, 
identificate şi inventariate conform 
raportului de evaluare aprobat în 
prezenţa cauză şi a publicaţiei de 
vânzare întocmită cu această ocazie. 
Vânzarea bunurilor mobile aparţi-
nând societăţii falite se va organiza în 
dată de 09.05.2016 ora 15,00 prin 
licitaţie publică cu strigare. În cazul 
în care bunul nu se va vinde la 
termenul de licitaţie stabilit, se vor 
organiza încă 2 (două) licitaţii, în 
zilele de 16.05.2016 şi 23.05.2016, la 
aceeaşi oră şi în aceleaşi condiţii. 
Locul de desfăşurare a licitaţiilor va 
fi stabilit la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, 
bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde 
se vor depune documentele de 
înscriere la licitaţie menţionate în 
caietul de sarcini, cel târziu până în 
preziua licitaţiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, preţul aces-
tora, condiţiile de înscriere la licitaţie 
precum şi modul de organizare a 
acestora se pot obţine din caietul de 
sarcini întocmit de lichidatorul judi-
ciar. Caietul de sarcini se poate achi-
ziţiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii 
nr.78, bl. J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. 
Costul caietului de sarcini este de 500 
lei exclusiv TVA. Achiziţionarea 
caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toţi participanţii la licitaţie. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
tel. 021.227.28.81

l S.C. Energy B.V.  S.R.L., prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, 
a activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: activul nr.1: parcela de 
teren curți-construcții situată în 
intravilanul oraşului Broşteni, 
județul Suceava, în suprafață de 
2.595mp şi construcțiile: C1 – cabină 
poartă, C2 – pavilion I(P), C3 – pavi-
lion (P+E), C4 – pavilion II (P+2E), 
C5 – baracă metalică zincată, C6 – 
centrală termică şi C7 – centrală 
termică cu rezervor, imobil identificat 
cu număr cadastral 113, înscris în CF 
30560 a comunei Broşteni (provenită 
din conversia de pe hârtie a CF nr. 
44). Terenul de sub construcții este în 
suprafață de 1.152mp, iar cel din 
afara construcțiilor este în suprafață 
de 1.443mp. vânzarea se va face prin 
licitatie publica cu strigare, cu preţul 
de pornire de 90% din prețul de 
evaluare,  de 299.700,00lei (fara 
TVA). Activul nr.2. teren curți-con-
strucții situat în oraşul Broşteni, sat 
Neagra, județul Suceava, în supra-
față de 1.120mp, imobil identificat cu 
număr cadastral 30189, înscris în CF 

30189 a comunei Broşteni. Terenul se 
învecinează la nord şi est cu oraşul 
Broşteni, la sud cu drumul de acces şi 
la vest cu râul Neagra. vânzarea se va 
face prin licitatie publica cu strigare, 
cu preţul de pornire de 90% din 
prețul de evaluare, de  40.230,00 lei 
(fara TVA). Persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să 
facă dovada acestui fapt cu 5 zile 
înainte de data licitației, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia 
va avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, Str.  Vasile Lupu Nr. 
43, Jud. Iaşi, în data de 05.05.2016 
ora 16:30, şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
85/2006 privind procedura insol-
venţei şi ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea credito-
rilor din data de 20.11.2015. Adjude-
carea se va face în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de orga-
nizare şi desfăşurare a licitaţiei., 
Regulament ce poate fi consultat atat 
la dosarul cauzei cat si la sediul lichi-
datorului. Adjudecatarul va fi ţinut la 
plata preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regulamentul 
de organizare şi desfăsurare a licita-
ţiei. 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 05.05.2016 
ora 15:00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela  la tele-
foanele: 0232/240.890; 0742/109890, 
Fax 0232/240890

l Anunţ privind organizarea licita-
ţiei de vânzare de masa lemnoasă 
masa lemnoasă fasonată Organiza-
torul licitaţiei: RPL Ocolul Silvic 
Talmaciu RA, loc.Talmaciu, str. N. 
Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu, tel/fax: 
0269/555514, rplostra@gmail.com. 
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 
12.05.2016 ora 12:00. Locul desfăşu-
rării licitaţiei: loc.Talmaciu, str.N. 
Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu.Tipul lici-
taţiei: licitaţie publică cu prezentarea 
ofertelor scrise în plic închis şi sigilat. 
Licitaţia este organizata 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 organizării preselec-
ţiei:05.05.2016 ora 12:00. Data şi 
ora-limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru prese-
l ec ţ i e  ş i  în sc r i e rea  la  l i c i -
taţie:04.05.2016 ora 16:00. Lista 
loturilor care se licitează şi preţul de 
pornire a licitaţiei pentru fiecare lot 
sunt afişate la sediul organizatorului 
şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro; 
Volumul total de masă lemnoasă 
fasonată oferit la licitaţie 118mc,din 
care pe sortimente:lemn pentru 
cherestea: 118(mc) şi respectiv,pe 
specii şi grupe de specii: fag 118(mc); 
Masa lemnoasă pe fasonata oferită 
spre vânzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publică certi-
ficat.Masa lemnoasă rămasă neadju-
decată după încheierea licitaţiei se 
poate adjudeca prin negociere,în 
aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de 
prezentul regulament şi de alte regle-
mentări în vigoare.Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul organi-
zatorului licitaţiei începând cu data 
de:  26.04.2016. Neîncheierea 
contractului de vânzare-cumpărare a 
masei lemnoase adjudecate în 
termen de maxim 10zile lucrătoa-
re,din culpa exclusivă a operatorului 
economic adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru masa 
lemnoasă respectivă şi pierderea 

garanţiei de contractare aferentă. 
Rezilierea contractului de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoasă 
adjudecate, din culpa exclusivă a 
operatorului economic adjudecatar 
atrage pierderea garanţiei de 
contractare sau a cauţiunii de 
exploatare, după caz, precum şi a 
dreptului de participare la licitaţie /
negociere pentru partida al cărui 
contract de vânzare-cumpărare a 
făcut obiectul rezilierii.Pentru infor-
maţii şi date suplimentare vă puteţi 
adresa organizatorului licitaţiei.
Persoane de contact:  ing. Horja 
Lucian, ec. Stroia Mihai tel/fax: 
0269/555514 e-mail rplostra@gmail.
com. Organizator, RPL Ocolul Silvic 
Talmaciu RA

l Anunţ de licitaţie pentru – 
vânzare de masă lemnoasă pe picior 
şi masă lemnoasă fasonată. Organi-
zatorul licitaţiei: Comuna Hangu, cu 
sediul în comuna Hangu, judeţul 
Neamţ, tel.  0233257501, fax: 
0233257524, e-mail: primaria-
hangu@yahoo.com. Data şi ora 
desfăşurării licitaţiei: 31 mai 2016, 
ora 12:00. Locul desfăşurării licita-
ţiei: Primăria comunei Hangu, 
judeţul Neamţ. Tipul licitaţiei: lici-
taţie publică cu prezentarea ofertelor 
scrise în plic închis şi sigilat. Licitaţia 
este organizată şi se va desfăşura 
conform prevederilor Regulamen-
tului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier propri-
etate publică, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 924/2015. Data 
şi ora organizării preselecţiei: 
24.05.2016, ora 10:00. Data şi ora-li-
mită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: 23.05.2016 ora 
10:00: Partida care se licitează, 
preţul de pornire şi pasul de licitare  
se regăseşte în caietul de sarcini şi 
sunt afişate la sediul organizatorului 
şi site-ul  www.ocoalederegim.ro. 
Volumul total de masă lemnoasă pe 
picior  şi masă lemnoasă  fasonată 
oferit la licitaţie este conform caie-
tului de sarcini. Dacă la prima lici-
taţie nu se prezintă cel puţin doi 
ofertanţi, licitaţia se va relua în 
termen de 10 zile lucrătoare, 
respectiv în data de 14.06.2016, ora 
12:00. Masa lemnoasă pe picior 
rămasă neadjudecată după înche-
ierea, celei de-a doua licitaţii, se 
poate adjudeca prin negociere, în 
aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de 
prezentul regulament şi de alte regle-
mentări în vigoare. Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul organi-
zatorului licitaţiei începând cu data 
de: 4.05.2016 iar  preţul acestuia este 
de 300 lei. Pentru informaţii şi date 
suplimentare vă puteţi adresa orga-
nizatorului licitaţiei:  Comuna 
Hangu, 0233257501, e-mail: prima-
riahangu@yahoo.com, persoana de 
contact: Hagiu Mihai.

l 1.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi de fax, adresa de e-mail ale 
delegatarului: Consiliul Local  
Popeşti, Sat  Popeşti, strada Princi-
pală, nr.167, comuna Popeşti, judeţul 
Arges, cod poştal 117590, cod de 
identificare fiscală: 4469418, tel.0248 
693 109 /0248 693 006, fax: 0248 693 
109, e-mail: primarie@popesti.
cjarges.ro. 2.Hotărârea privind stabi-
lirea modalităţii de gestiune: -Hotă-
rârea Consiliului Local Popeşti 
nr.12/30.04.2015 privind aprobarea 
documentaţiei pentru delegarea 
gestiunii serviciului public de 
alimentare cu apă prin negociere 
directă al comunei Popeşti. 3.Aria 
teritorială unde urmează a se presta /
furniza serviciul/activitatea: Terito-
riul administrativ al comunei 
Popeşti, judeţul Argeş. 4. Activitatea/ 
serviciul care urmează să fie prestată 
/prestat/furnizată /furnizat detaliat 
pe activităţi: Delegarea de gestiune a 
serviciului public de alimentare cu 
apă al comunei Popeşti, judeţul 
Argeş. 5.Durata contractului de 
delegare a gestiunii: 10 ani. 6.Denu-

mirea, numărul de telefon şi de 
fax  şi adresa de e-mail ale biroului/
persoanei de la care se poate solicita 
documentaţ ia   de  de legare , 
precum  şi modalităţile de obţinere a 
documentaţiei: Primăria Comunei 
Popeşti, Sat Popeşti, strada Princi-
pală, nr. 167, comuna Popeşti, 
judeţul Arges, tel.0248.693.109 
/0248.693.006, fax: 0248.693.006 , 
e-mail: primarie@popesti.cjarges.ro. 
Documentatia poate fi obtinută în 
una dintre următoarele modalităti: 
de la sediul primăriei. 7.Dacă este 
cazul, costul şi condiţiile de platã în 
vederea obţinerii documentaţiei de 
delegare: Documentaţia de atribuire 
poate fi obţinută în urma unei solici-
tări scrise. 8.Termenul limită  de 
depunere a ofertelor, data şi ora, 
adresa la care se depun/transmit 
ofertele: 25.05.2016, ora 10.00 
-Primăria Comunei Popeşti, Sat 
Popeşti, strada Principală, nr.167, 
comuna Popeşti, judeţul Argeş, la 
Registratură. 9.Data, ora şi locul 
deschiderii ofertelor: 25.05.2016, ora 
14.00 -la sediul Primăriei: Sat 
Popeşti, strada Principală, nr.167, 
comuna Popeşti, judeţul Argeş. 10.
Dacă este cazul, garanţiile solicitate: 
250 lei. 11.Durata de valabilitate a 
ofertei: 90 de zile calendaristice de la 
data depunerii ofertelor. 12.Pagina  
web pe care este disponibilă docu-
mentaţia:-.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat Profesional Trans-
port Marfa pe numele Ghinea Mihai. 
Il declar nul.

l Pierdut carnet de sănătate pe 
numele Mateucă Veronica. Se declară 
nul.

l Pierdut Contract construire 
nr.2754/9/03.01.1977 şi Proces-verbal 
eliberat în 03.08.1978, pe numele Ene 
Nicolae şi Ene Polixenia. Le declar 
nule. 

l Pierdut Autorizaţie sanitar veteri-
nară eliberată pentru SC Marie 
Celeste Club Carol SRL. O declar 
nulă. 

l Pierdut atestat profesional trans-
port marfă nr. 0088583000, emis de 
ARR Argeş pe numele Teodorescu 
Ion, domiciliat în com. Bascov, sat 
Brăileni, Argeş. Se declară nul.

l Subsemnatul Paun V mihai  Emil, 
legitimat cu CI seria IF, nr. 256661, 
eliberata de SPCLEP Volutanri la 
data de 29.06.2010 in calitate de 
proprietar al aeronavei  de timp ULM 
cu seria celula 234 si serie motor 
5649613 declar pierdute certificatul 
de identificare si livretul aeronavei 
mentionate mai sus. Le declar nule.

l S.C. TOR Smart Trade S.R.L. RO 
24848831, J40/20607/2008, pierdut 
acte proprietate autoutilitară Renault 
Trafic, număr identificare: VF1FL-
BHB6AV382716 neînmatriculată în 
România.

l Petrescu Gheorghe salariat la S.C. 
Urban S.A. -casier încasator, pierdut 
facturi nr.: 1983445; 1983449; 
1983448; 1983452; 1983454; 1983459; 
1983467; 1983466; 1983481; 1983485; 
1983489; 1983500; 1983501; 1983505; 
1983506; 1983512; 1983526; 1983527; 
1983540; 1983542; 1983546; 1983545; 
1983548; 1983553; 1983562; 1983569; 
1981888; 1983581; 1983582; 1983584; 
1983585; 1983587; 1983591; 1983593; 
1983594 -exemplare nr. 1 albastre 
ştampilate -declar nule.

CONDOLEANȚE  
Colectivul Societății Civile de Avocați 
„Iacob&Asociații” îşi exprimă 
regretul pentru trecerea în neființă a 
domnului deputat Rățoi Neculai. 
Transmitem sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 
Municipal Oltenița. Nr. 14993. Data: 25.04.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. 
Licitația a - II-a. Agenția Națională de Administrare Fiscală – A.F.P.J. Călărași - Serviciul Fiscal 
Municipal Oltenița, cu sediul în municipiul Oltenița, județul Călărași, Bulevardul Republici, Bloc 
Republici, Tronson 1, în temeiul art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se 
face cunoscut că în ziua de 09, luna mai, anul 2016, ora 11.00, în localitatea Oltenița, Bulevardul 
Republici, Bloc Republici, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile 
proprietate a debitorului SC Sem Com 2000 SRL, cu sediul fiscal în localitatea Oltenița, județul 
Călărași, Bulevardul Tineretului nr. 16, cod fiscal RO 12799743, dosar de executare nr. 1 din 2015: 
Autoturism Hyundai Tucson, 21922 lei. Prețurile nu includ TVA. Cota de taxă pe valoare adăugată 
pentru vânzarea bunurilor mobile este 20%/ neimpozabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal. 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 a 
licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului 
Călărași – beneficiar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoane juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare 
eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; 
pentru persoane 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 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 Proceură Fiscală, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul: Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, Bulevardul 
Republici, Bloc Republici, Tronson 1 sau la telefon numărul 0242.513166, orele: 8.30 – 16.30.

ANUNȚURI


