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OFERTE SERVICIU
l Angajăm urgent sudori în 
argon! Tel: 0753.142.654; email: 
personal@inoxsa.ro.

l Societate de pază angajează 
agenți de securitate și intervenție 
atestați pentru control trafic CFR 
și însoțire transporturi de bunuri 
pe cale ferată (gardare). Vârsta 
maximă 40 ani. Relații la nr.de 
tel. 0785.285.972.

l Angajam agenti de curatenie, 
program 3ore/zi dimineata in 
Mall zona Berceni. Oferim 
contract de munca si salariu 
platit la timp. Cautam oameni 
harnici, punctuali si seriosi. Tel.: 
0757117471.

l SC Vilamont SRL - Sinaia, 
Prahova - angajeaza macelar in 
urmatoarele conditii: cunoasterea 
limbii sarbe si a bucatariei 
sarbesti, experienta minim 5 ani, 
calificare in domeniu. Pentru alte 
informatii sunati la telefon 
0244314400 /0730380282.

l SC Axience Emerging Europe 
SRL angajeaza in Cluj-Napoca 
Asistent Analist. Conditii: studii 
superioare absolvite si limba 
enegleza nivel avansat. Optional: 
studiile sau experianta in dome-
niul farmaceutic reprezinta un 
avanataj. CV-urile se vor trimite 
la office.management@axience.
com pana la data de 05.05.2017.

l Academia Romana-Filiala 
Iasi, Institutul de Istorie "A.D. 
Xenopol", organizeaza, in ziua de 
29 mai 2017, ora 9, concurs 
pentru ocuparea postului de 
cercetator stiintific in domeniul 
Istorie, specializarea Istorie 
moderna. Concursul se va desfa-
sura conform Legii 319/2003 
privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare. Dosarul de 
concurs se depune in termen de 
30 de zile de la data publicarii 
anuntului. Informatii suplimen-
tare se pot obtine de la secretari-
atul institutului si /sau de la 
Biroul Resurse Umane, Salari-
zare, telefon 0332106172/ 
0332101115.

l Primăria Comunei Purani, cu 
sediul în localitatea Puranii de 
Sus, str.Șos.Pitești, nr.17, județul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contrac-
tuale vacante de: Administrator 
public, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă în 
data de 22 mai 2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 23 mai 
2017, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: -să fie absolvent 
de studii superioare de lungă 

durată; -vechime: nu este cazul; 
-cunoștinţe de operare pe calcu-
lator nivel mediu; -aptitudini 
legate de organizare și coordo-
nare, de analiză și sinteză, control 
și depistarea deficienţelor, rezol-
varea eficientă a problemelor, 
capacitate de observaţie, capaci-
tate de relaţionare cu superiorii, 
colegii, subordonaţii și publicul în 
general, capacitate de gestionare 
a resurselor alocate. Candidații 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 
12 mai 2017, ora 14.00, la sediul 
Primăriei Purani, județul 
Teleorman. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Comunei 
Purani, județul Teleorman, 
telefon: 0769.220.150, e-mail: 
primariapurani@yahoo.com. 

l Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice 
-ANRSC, cu sediul în strada 
Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucu-
rești, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale de conducere și de 
execuție vacante, pe durată nede-
terminată: 1.Direcția generală 
reglementări, autorizări: -Șef 
serviciu, gradul profesional II, la 
Serviciul contracte -1 post: -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul tehnic sau economic, 
-vechime în specialitatea studiilor 
minimum 3 ani; -Expert, gradul 
profesional IA, la Serviciul 
contracte -2 posturi: -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul tehnic, economic sau 
juridic, -vechime în specialitatea 
studiilor minimum 6 ani și 6 luni; 
-Expert, gradul profesional IA, la 
Biroul reglementări -1 post: -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-

oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul tehnic sau economic, 
-vechime în specialitatea studiilor 
minimum 6 ani și 6 luni. 2.
Direcția generală monitorizare și 
control: -Expert, gradul profesi-
onal IA, la Agenția teritorială Sud 
Muntenia -1 post: -studii universi-
tare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul tehnic, -vechime în 
specialitatea studiilor minimum 6 
ani și 6 luni. Concursul se organi-
zează în data de 22.05.2017, ora 
10.00 -proba scrisă și în data de 
26.05.2017, ora 10.00 -interviul, la 
sediul ANRSC. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
la sediul ANRSC, până la data de 
12.05.2017, după următorul 
program: de luni până joi, între 
orele 08.00-16.30, și vineri, între 
orele 08.00-14.00. Condițiile de 
participare, bibliografia și actele 
solicitate candidaților pentru 
dosarul de înscriere se afișează la 
sediul instituției și pe pagina de 
internet:  www.anrsc.ro. Relații 
suplimentare se pot obține la 
sediul ANRSC și la numărul de 
telefon: 021.317.97.51, int.167.

l Ministerul Apelor și Pădurilor, 
cu sediul în, B-dul Gheorghe 
Magheru nr 31, București, Sector 
1, scoate la concurs, în data de 
30.05.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul ministerului, 
următorul post vacant: Consilier 
clasa I, grad profesional superior 
- Direcția Politici și Strategii în 
Agricultură, Compartiment 
Amenajarea Pădurilor. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul Funcţionarilor 
Publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare; Condiţii 
specifice de participare la 

concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă – specializarea silvicultură; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 9 ani; Cunoș-
tinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă 
și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea 
a –III– a, la sediul Ministerul 
Apelor și Pădurilor. 

l Primăria orașului Tășnad, 
judeţul Satu Mare, Str. Lăcrămi-
oarelor, nr. 35, anunţă concurs 
pentru ocuparea posturilor 
contractuale de execuţie vacante 
din cadrul Serviciului de Admi-
nistrare a Domeniului Public și 
Privat de: -1 post asistent medical 
debutant- PL, -1 post asistent 
medical PL, -2 posturi de munci-
tori. Pentru posturile de Asistenţi 
Medicali concursul se va desfă-
șura astfel:  proba scrisă: 
22.05.2017, ora 11.00, proba 
interviu se va comunica ulterior. 
Pentru posturile de Muncitori 
concursul se va desfășura astfel: 
proba practică: 22.05.2017, ora 
13.00 (proba eliminatorie), proba 
scrisă: 24.05.2017, ora 11.00, 
proba interviu se va comunica 
ulterior. Locaţia de desfășurare 
concurs: Primăria orașului 
Tășnad. Condiţii specifice de 
participare la concurs: 1 post 
asistent medical debutant- PL- 
nu este necesară vechimea, 
diplomă de școală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 

echivalare conf. Hot. Guv. 
Nr.797/1997, Facultatea de Medi-
cină/de Asistentă medicală/de 
moașă; 1 post asitent medical- 
PL- vechime  minim  6 luni- în 
specialitatea studiilor, diplomă de 
școală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conf. 
Hot. Guv. Nr.797/1997, Facul-
tatea de Medicină/de Asistentă 
medicală/de moașă; 2 posturi de 
muncitori- studii Medii /Gimna-
ziale, nu este necesară vechime. 
Dosarele de participare la 
concurs se depun în termen de 10 
de zile de la apariţia în  Moni-
torul Oficial, partea a III-a. Bibli-
ografia, conținutul dosarului 
profesional de înscriere la 
concurs și data limită de depu-
nere a dosarelor de înscriere se 
afișează și la sediul instituției, Str. 
Lăcrămioarelor, nr. 35- la biroul 
Relaţii cu publicul. Relații supli-
mentare se pot obține la numărul 
de telefon 0261/825860 sau pe 
wwwprimariatasnad.ro

l Primăria Orașului Întorsura 
Buzăului, cu sediul în orașul 
Întorsura Buzăului, strada Mihai 
Viteazul, nr.173, judeţul Covasna, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de conducere, vacante pe peri-
oadă nedetermintă, Șef serviciu, 
grad profesional II, din cadrul 
Serviciului juridic, Comunicare, 
Administrație publică. Condiții 
de participare la concurs: -candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr. 188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările și comple-
tările ulterioare; -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul științe juridice; 

-să fie absolvenți de masterat sau 
de studii postuniversitare în 
domeniul administrației publice, 
management sau în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției publice; -2 ani vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice, 
pentru ocuparea funcțiilor 
publice de conducere de șef 
serviciu, conform art. 57, alin.(6), 
lit.(a) din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcționarilor 
publici. Concursul se organizează 
la sediul Primăriei Orașului 
Întorsura Buzăului în data 29 
mai 2017, ora 10.00, proba scrisă, 
și, respectiv, 02 iunie 2017, ora 
10.00, interviul. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 20 
zile de la data publicării acestuia 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, și trebuie să 
conțină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute conform 
art.49 din HG nr. 611/2008, 
pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea și dezvol-
tarea carierei funcționarilor 
publici. Copiile documentelor 
prevăzute de art.49 din HG 
nr.611/2008 se prezintă însoțite de 
documentele originale, care se 
certifică pentru conformitate cu 
originalul de către secretarul 
comisiei de concurs, sau copii 
legalizate. Informaţii referitoare 
la bibliografia concursului se pot 
consulta pe site-ul instituției și la 
avizierul acesteia. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0267.370.337. 

PROPUNERI AFACERI

Vând clinică medică funcţio-
nală, Bucureşti, Sectorul 2, 
cladire P+2, 7 cabinete medi-
cale .  Preţ  negociabi l : 
750.000Euro. 0755.056.800
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CITAȚII  

l Petruţ Ioan este citat la Jude-
cătoria Bălceşti, jud.Vâlcea, în 
dos .nr.1403/185/2016 ,  la 
23.05.2017.

l Numitul Ariciuc Ştefan Ionuţ 
este chemat în judecată de 
numita Zoican Raluca Elena, la 
Judecătoria Piteşti, în Dosarul nr. 
3475/280/2015, pentru data de 
19.05.2017.
 
l Se citează numitul Zamfira 
Ion-Cristian, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Piteşti, Al. 
Mihail Lungeanu nr. 8, bloc D13, 
sc. A, ap. 3, jud. Argeş, la Judecă-
toria Piteşti, sala 2, complet C2-2, 
ora 8,30, pentru termenul din 
13.06.2017, în calitate de pârât în 
Dosarul civil nr. 7728/280/2015, 
reclamant Zamfira Dumitru, 
având ca obiect partaj judiciar.

l Se citează Stănculescu Paul, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Canada, 909-88 Somerset street, 
W, Ottawa, Ontario, K2POH6, 
pentru ca în data de 30.05.2017, 
ora 9,00, să se prezinte la Judecă-
toria Costeşti, jud. Argeş, în cali-
tate de pârât – Dosar nr. 
334/214/2015, reclamanta fiind 
Gheorghe Florica Claudia, 
pentru partajarea terenurilor 
menţionate în Titlurile de propri-
etate nr. 97389/29.08.1997; 
110208/12.07.2000, autor Dedu 
(Stănculescu) S. Ion.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Vâlcea cheamă în judecată pe 
numita Şelaru Maria Nicoleta cu 
domiciliul în comuna Cîinenii 
Mari, sat Cîinenii Mari, jud. 
Vâlcea în calitate de intimată în 
dosarul civil nr. 741/90/2017, cu 
termen de judecată la data de 
28.04.2017, aflat pe rol la Tribu-
nalul Vâlcea.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Vâlcea cheamă în judecată pe 
numiţii: Jura Ilie domiciliat în 
comuna Lăpuşnicu Mare, sat 
Lăpuşnicu Mare nr. 220, jud. 
Caraş – Severin; Jura Petronela 
domiciliată în comuna Alunu, sat 
Igoru, jud. Vâlcea în calitate de 
intimaţi în dosarul civil nr. 
633/90/2017 cu termen de jude-
cată la data de 28.04.2017, aflat 
pe rol la Tribunalul Vâlcea.

l Dadu Maria Cristina, cu 
domiciliul stabil în Spania, oraş 
Zaragoza, îl chem în instanţă, în 
data de 19 mai 2017 la Tribunalul 
pentru Minori şi Familie Braşov, 
b-dul.15 noiembrie, nr.15, unde 
eu voi fi reprezentată prin 
mandatara mea Dadu Sorina, nr. 
dosar 93/1372/2017, pe cetă-
ţeanul Romică Draganescu, cu 
domiciliul în satul Poiana, 
comuna Brusturi, Judeţul 
Neamţ, tatăl fiicei mele Draga-
nescu Lavinia Maria, pentru a 
lua la cunoştinţă de hotărârea 
judecătorească nr.294/16 care a 
avut loc la Tribunalul de Primă 
Instanţă Nr.16 din Zaragoza, în 
care s-a hotărât custodia fetei în 
favoarea mea.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti, în temeiul Legii nr. 
421/2002, citează public proprie-
tarul/ deţinătorul vehiculelor, 
aflate pe domeniul public, pentru 
luarea măsurilor de eliberare a 
domeniului public, pentru vehi-
culele: Wartburg, culoare bej, 
fără plăcuţe de înmatriculare, 
aflat în bd. Tineretului nr. 47; 
rulotă, culoare albă, fără plăcuţe 
de înmatriculare, aflat în Drumul 
Găzarului nr. 22, spate bl. 22, 
sector 4, Bucureşti. În caz contrar 
se va dispune inventarierea, 
expertizarea, ridicarea, transpor-
tarea şi depozitarea într-un loc 
special amenajat, respectiv şos. 
Berceni Fort nr. 5, sector 4, Bucu-
reşti.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului 
Bucureşti, în temeiul Legii nr. 
421/2002, citează public proprie-
tarul/ deţinătorul vehiculelor, 
aflate pe domeniul public, pentru 
luarea măsurilor de eliberare a 
domeniului public, pentru vehi-
cululele: Dacia, culoare gri, fără 
plăcuţe de înmatriculare, aflat în 
Strada Straja Nr. 7B; caroserie, 
culoare verde, fără plăcuţe de 
înmatriculare, aflat în Aleea 
Adrian Urucu Nr. 2, Bloc 31, Sc. 
1; Opel, culoare albastru,  fără 
plăcuţe de înmatriculare, aflat în 
Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 
99, bloc C4A, Sector 4, Bucureşti; 
Amber Ligier, culoare roşu, fără 
plăcuţe de înmatriculare, aflat în 
Bd. Constantin Brâncoveanu Nr. 
116, Bloc M2/3, Sc. 3. În caz 
contrar se va dispune inventari-
erea, expertizarea, ridicarea, 
transportarea şi depozitarea 
într-un loc special amenajat, 
respectiv Şoseaua Berceni Fort 
nr. 5, Sector 4, Bucureşti.

DIVERSE  
l Anulare ştampile nr. 1, nr. 2 ale 
Asociaţiei de Proprietari SC. 
C+D, bloc PM 11A, strada Preve-
derii nr. 5, Bucureşti, sector 3, 
CIF 18434126, prin Hotărâre 
definitivă Tribunal Bucureşti 
4758/29.11.2016.

l Administrator Judiciar C.I.I. 
Palaş - Alexandru Alina notifică 
deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva SC Inom 
Construct SRL din comuna 
Dumbrăveşti, Sat Plopeni, 
Prahova,  CUI 21687331, 
J29/1160/2007, la Tribunalul 
Prahova – dosar nr. 328/105/2017, 
termen inregistrare creante 24 
mai 2017, termen tabel preli-
minar 13 iunie 2017, termen tabel 
definitiv 30 iunie 2017, sedinta 
adunarii creditorilor 16 iunie 
2017 ora 14:00.

l Administratorul judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschi-
derea procedurii generale a 
insolvenței prevăzută de Legea 
nr. 85/2014, împotriva debitoarei 
SC S.I.Te. Instalații SRL cu 
sediul în Bucureşti, Str. Muzelor 
nr.22A, Etaj 3,  Sector 4, 
J40/9814/2003, CUI 15601998, în 
dosarul 11095/3/2017 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucureşti, 
Secția a-VII-a Civilă. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanțelor asupra 
averii debitorului -26.05.2017, 

termenul de verificare a crean-
țelor, de întocmire şi publicare în 
BPI a tabelului preliminar de 
creanțe -16.06.2017, termenul de 
definitivare a tabelului creanțelor 
-12.07.2017, data primei şedințe a 
adunării generale a creditorilor 
este 22.06.2017. Următorul 
termen de judecată a fost fixat 
pentru data de 11.09.2017. 
Pentru relații: 021.318.74.25.

l Program anual. Informaţii 
generale privind autoritatea 
contractantă: Primaria Şimand, 
cod fiscal: 3519356, adresa: 
Şimand nr. 1119, jud. Arad, 
n u m ă r  d e  t e l e f o n :  Te l : 
0257/373311; Fax: 0257/373311, 
e-mail: info@simand.org. În 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general, cu completările şi modi-
ficările ulterioare, U.A.T. 
Comuna Şimand, jud. Arad, 
acordă finanţări nerambursabile, 
pe bază de selecţie pentru 
proiecte ale O.N.G.-urilor locale 
din domeniul sport şi cultură pe 
anul 2017. Finanţarea progra-
mului: Conform H.C.L. nr. 28 
/28.03.2017, privind aprobarea 
bugetului propriu de venituri şi 
cheltuieli al comunei Şimand, 
jud. Arad, pe anul 2017. Suma 
totală disponibilă pentru sprijinul 
financiar este de 100.000,00 lei. 
Propunerile de proiecte eligibile 
se vor înscrie în următoarele arii 
tematice (direcţii de finanţare), 
după cum urmează: Cultură - 
fond de finanţare 20.000 lei; 
Activităţi sportive - Promovarea 
sportului de performanţă - fond 
de finanţare 80.000 lei. Finanţă-
rile nerambursabile nu se acordă 
pentru activităţi generatoare de 
profit şi nici pentru activităţi din 
domeniile reglementate de Legea 
nr. 182/2002 privind protecţia 
informaţiilor clasificate, cu modi-
ficările ulterioare. Publicarea 
programului anual pentru acor-
darea de finanţări nerambursa-
bile nu creează comunei Şimand 
obligaţia de a efectua procedură 
de selecţie.

l Judecatoria Lipova, dos. nr. 
417/250/2017, prin Incheierea de 
sedinta din data 18.04. 2017 a 
dispus afisarea prezentei somatii 
la usa instantei, prin care infor-
meaza public ca reclamantele  
Dehelean Anita, domiciliata in 
localitatea Troas nr. 19, Comuna 
Savarsin, jud. Arad, CNP 
2310516023618 si Blejnar Viorica 
– Zorica, domiciliata in comuna 
Savarsin nr. 281, jud. Arad, CNP 
2520320023629, au invocate 
dobandirea dreptului de proprie-
tate, prin uzucapiune, pentru 
cota de 5/8 Dehelean Anita si 
cota de 3/8 Blejnar Viori-
ca-Zorica, asupra parcelei 
inscrisa in CF nr. 302298 
Savarsin (CF nr vechi 91 Troas), 
avand nr top 199-200/d ,  pentru 
cotele de 8/48, 8/48, 6/48, 8/48, de 
sub  B1, B2 si B3, in suprafata de 
1814 mp, constituit  din teren 
intravilan, proprietara  tabulara 
Bughi Vioara ( maritata Dragos). 
Cei interesati sunt invitati sa 
depuna la sediul acestei autoritati 
opozitii, cu precizarea ca, in caz 
contrar, in termen de 30 de zile de 

la emiterea celei din urma publi-
catii se va trece la judecarea 
cererii. Termen de judecata; 
18.05.2017

l Judecatoria Lipova, dos. nr. 
420/250/2017, prin Incheierea de 
sedinta din data 18.04. 2017 a 
dispus afisarea prezentei somatii 
la usa instantei, prin care infor-
meaza public ca petentele   Dehe-
lean Anita, domiciliata in 
localitatea Troas nr. 19, Comuna 
Savarsin, jud. Arad, CNP 
2310516023618 si Blejnar Viorica 
– Zorica, domiciliata in comuna 
Savarsin nr. 281, jud. Arad, CNP 
2520320023629, au invocate 
dobandirea dreptului de proprie-
tate, prin uzucapiune, pentru 
cota de 5/8 Dehelean Anita si 
cota de 3/8 Blejnar Viori-
ca-Zorica, asupra parcelei 
inscrisa in CF nr. 13  Troas, 
avand nr top 242-243,  pentru 
cotele de 8/48, 8/48, 6/48, 8/48, de 
sub  B1, B2 si B3, in suprafata de 
51838 mp, constituit  din teren 
extravilan, proprietari   tabulari 
Halmazsan Maxim- minor, 
Halmazsan Anifria, Dehelean 
Gligor si  Halmagean Anisie  ( 
sotia lui Dehelean Gligor ). Cei 
interesati sunt invitati sa depuna 
la sediul acestei autoritati 
opozitii, cu precizarea ca, in caz 
contrar, in termen de 30 de zile de 
la emiterea celei din urma publi-
catii se va trece la judecarea 
cererii. Termen de judecata; 
18.05.2017

l Avand in vedere ca prin acti-
unea civil ace face obiectul dosa-
rului nr. 5153/55/2017 al 
Judecatoriei arad, reclamantul 
Lacatus Vasile, cu domiciliul in 
Curtici, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 
186, jud. Arad si cu domiciliul 
procesual ales in Arad, B-dul 
Revolutiei nr. 65, ap. 8, jud. Arad, 
solicita dobandirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate 
private asupra imobilului inscris 
in CF nr. 304266 Curtici, cu nr. 
3149/6/19 (provenit din conversia 
pe hartie a CF nr. 3349 Curtici), 
constand in casa si teren in 
suprafata de 1532 mp, imobil 
asupra caruia in cartea funciara 
sunt mentionate ca proprietate 
numitele Marcus Maria si 
Keresztes Ecaterina, invitam pe 
cei interesati sa faca opozitie fata 
de aceasta actiune, in termen de 
o luna de la fisarea prezentei 
somatii, in caz contrar urmad a 
se trece la judecatoria cauzei. 
Termen de judecata fixat in 
cauza: 08 iunie 2017, sala 146, 
ora 08:30. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Debitorul SC BASTI SA socie-
tate în reorganizare, cu sediul în 
Ploieşti, Str. Rezervoarelor nr.2, 
Județ Prahova, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Prahova sub 
nr.J29/100/1991, având CUI 
RO1356830, prin administrator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL şi administrator special 
Cornea Dănuț Andrei, în confor-
mitate cu Legea 31/1990 privind 
societățile, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare 
şi Actul constitutiv al societății, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor societății 

BASTI SA, pentru data de 
26.05.2017, ora 09.00, la sediul 
societății. Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor societății 
va avea următoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea Raportului Admi-
nistratorului Special. 2. Prezen-
tarea Raportului de Audit 
Financiar. 3. Discutarea şi apro-
barea situațiilor financiare 
aferente anului 2015, pe baza 
rapoartelor prezentate de Admi-
nistratorul Special şi Auditorul 
Financiar. 4. Stabilirea bugetului 
de venituri şi cheltuieli şi a 
programului de activitate pentru 
următorul exercițiu financiar. 5. 
Descărcărea de gestiune a admi-
nistratorului special pentru exer-
cițiul financiar aferent anului 
2015. 6. Stabilirea persoanei 
împuternicite să efectueze forma-
litățile legale privind publicarea 
şi înregistrarea hotărârilor 
Adunării Generale a Acționarilor 
şi să semneze toate actele şi docu-
mentele  necesare pentru 
aducerea la îndeplinire a hotărâ-
rilor adoptate. Acționarii socie-
tății pot participa şi vota în 
adunarea generală direct sau pot 
fi reprezentați şi prin alte 
persoane decât acționarii, cu 
excepția administratorilor, pe 
baza de procură specială. În 
cazul în care la data menționată 
mai sus, ca fiind data primei 
convocări nu se întrunesc condi-
țiile de validitate prevăzute de 
Legea 31/1990 legea societăților 
sau/şi de Actul Constitutiv al 
societății, Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor este  
convocată pentru data de 
29.05.2017, ora 09.00 la sediul 
societății şi cu aceeaşi ordine de 
zi. Informații suplimentare se pot 
obține la sediul societății şi la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
0722.673.300.

l Convocator. Administratorul 
Unic  al S.C. Carsin S.A. Busteni 
convoaca in baza Legii nr.31/1990 
republicata sedinta Adunarii 
Generale Ordinare a Actionarilor 
a S.C. Carsin S.A. J29/474/1992, 
RO 1320470, pentru data de 
30-05-2017 ora 10,00 la sediul 
societatii din Busteni str. Piatra 
Arsa nr. 1 , avand urmatoarea 
ordine de zi: 1. Prezentarea, 
discutarea si aprobarea bilantului 
contabil a contului de profit si 
pierdere pe anul 2016. 2. Prezen-
tarea Raportului Comisiei de 
Cenzori. 3. Aprobarea descarcarii 
de gestiune a Administratorului 
Unic al Societatii pentru anul 
financiar 2016. 4. Aprobarea 
repartizarii profitului pe 2016 si 
aprobarea BVC pe 2017. In cazul 
neindeplinirii cvorumului 
necesar intrunirea se reprogra-
meaza pentru data de  06.06.2017 
ora 10,00 la sediul societatii din 
Busteni strada Piatra Arsa nr. 1. 
S.C. Carsin S.A. , Administrator 
Unic , Ioan  Sas.

l Administratorul unic al Socie-
tăţii Servagromec Dimbovita 
S.A., înregistrată la Registrul 
Comerţului Dimbovita sub nr. 
J15/580/1991, CUI 919013, 
având sediul în comuna Petresti, 
sat Greci, judetul Dâmboviţa, în 
temeiul art. 111 din Legea nr. 
31/1990, republicată, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor societăţii, înscrişi în 

registrul acţionarilor la data de 
referinţă 20.05.2017, adunare ce 
va avea loc la sediul societăţii în 
data de 29.05.2017, orele 10.00, în 
prima convocare, iar în cazul în 
care adunarea nu se va putea ţine 
în prima convocare, se va întruni 
la data de 30.05.2017, la aceeaşi 
oră şi în acelaşi loc, în a doua 
convocare, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Analiza şi supunerea 
spre aprobare a Bilanţului 
contabil şi a Contului de Profit şi 
Pierderi pentru exerciţiul finan-
ciar al anului 2016. 2. Prezen-
tarea Raportului de Gestiune a 
Administratorului Unic pentru 
anul 2016. 3.  Prezentarea Rapor-
tului Cenzorilor pentru exerciţiul 
financiar 2016. 4.  Revocare 
administrator şi numirea admi-
nistratorului River Development 
S.R.L., J40/23451/2007, CUI 
22926267, cu sediul în Bucureşti, 
Splaiul Independentei nr. 319, 
Ob. 5, et. 1, sector 6 prin repre-
zentant permanent Ion Radulea. 
5.  Revocare cenzori şi numirea 
auditorului OMG Consulting 
S.R.L., J40/16052/2003, CUI 
15944279, cu sediul în Bucureşti, 
bd. Iuliu Maniu, nr. 158A, bloc J, 
sc. 1, ap. 22, sector 6, reprezen-
tată prin Gheorghe Sandu. 6.  
Diverse. Documentele şi materia-
lele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de 
zi a adunării, se pot consulta (şi/ 
sau procura copii, contracost), de 
la sediul societăţii. Acţionarii pot 
participa la adunările generale 
personal sau prin reprezentanţi, 
în baza unei procuri speciale, 
conform dispoziţiilor legale. 
Acestea se vor depune în original 
la sediul societăţii cu minimum 
48 ore înainte de data ţinerii 
A.G.A.

l Administratorul unic al Socie-
tăţii Semanatoarea S.A. cu sediul 
social în Bucureşti, Splaiul Inde-
pendenţei nr. 319, Ob. 5, parter şi 
Ob. 401, sect. 6, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J40/1054/1991, CIF RO432084, 
în temeiul art. 111 din Legea nr. 
31/1990, republicată, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor societăţii, înscrişi în 
registrul acţionarilor la data de 
referinţă 20.05.2017, adunare ce 
va avea loc la sediul societăţii în 
data de 29.05.2017, orele 11.00, în 
prima convocare, iar în cazul în 
care adunarea nu se va putea ţine 
în prima convocare, se va întruni 
la data de 30.05.2017, la aceeaşi 
oră şi în acelaşi loc, în a doua 
convocare, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Prezentarea, analiza şi 
supunerea spre aprobare a Bilan-
ţului contabil şi a Contului de 
Profit şi Pierderi pentru exerciţiul 
financiar al anului 2016; 2. 
Prezentarea Raportului de 
Gestiune a Administratorului 
Unic pentru anul 2016; 3. Prezen-
tarea Raportului Cenzorilor 
pentru exerciţiul financiar 2016; 
4. Prelungire mandat adminis-
trator pe o perioada de 4 ani; 5. 
Revocare cenzor Buzatu Ion; 6. 
Revocare cenzor supleant Laza-
rescu Daniela. 7. Numire cenzor 
Lazarescu Daniela pe o perioadă 
de 3 ani; 8. Numire cenzor 
supleant Utan Vetuta Florina pe 
o perioadă de 3 ani. 9. Diverse. 
Documentele şi materialele infor-
mative referitoare la problemele 
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incluse pe ordinea de zi a 
adunării, se pot consulta (şi/ sau 
procura copii, contracost), de la 
sediul societăţii. Acţionarii pot 
participa la adunările generale 
personal sau prin reprezentanţi, 
în baza unei procuri speciale, 
conform dispoziţiilor legale. 
Acestea se vor depune în original 
la sediul societăţii cu minimum 
48 ore înainte de data ţinerii 
A.G.A.

l În conformitate cu prevederile 
Legii 31/1990 administratorul 
Aviaţia Utilitară Bucureşti S.A. 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 30.05.2017 orele 10.00 la 
sediul societăţii din Bucureşti 
şoseaua Bucureşti –Ploieşti km.8 
sector 1 pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţiona-
rilor la sfârşitul zilei de 
15.05.2017 (data de referinţă –
doar persoanele care au calitatea 
de acţionar la data de referinţă 
pot participa şi vota în cadrul 
AGA) cu următoarea Ordine de 
zi: 1. Aprobarea bilanţului 
contabil pentru anul 2016; 2. 
Aprobarea contului de profit şi 
pierdere pentru anul 2016; 3. 
Prelungirea mandatului adminis-
tratorului unic Costas Bogdan pe 
o perioadă de 4 ani; 4. Aprobarea 
datei de 19.06.2017 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) şi aprobarea 
ex –date la data de 16.06.2017 
(data anterioară datei de înregis-
trare cu un ciclu de decontare 
minus o zi lucrătoare, de la care 
instrumentele financiare obiect al 
HAGA se tranzacţionează fără 
drepturile care derivă din respec-
tiva hotărâre conform art. 129 
indice 2 al.1 din Regulamentul 
1/2006). În cazul în care la prima 
convocare nu se întruneşte 
prezenţa corespunzătoare 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor se convoacă pentru 
pentru data de 31.05.2017 ora 10 
la aceeaşi adresă. Documente 
aferente AGA: Convocatorul 
materialele supuse dezbaterii 
precum şi proiectul hotărârii 
AGA vor putea fi consultate 
începând cu data de 27.04.2017 
la sediul societăţii. Propuneri ale 
acţionarilor cu privire la AGA: 
Unul sau mai mulţi acţionari 
care deţin individual sau 
împreună cel puţin 5% din capi-
talul social au dreptul de a intro-
duce noi puncte pe ordinea de zi, 
insotite de o justificare, si 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 10.05.207 ora 16:00); 
Ordinea de zi revizuită, va fi 
publicată până la data de 
12.05.2017, 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 poştă sau servicii de 
curierat, la AViatia Utilitara 
Bucuresti S.A., Bucureşti 
Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, 

km.8, sector 1.  -prin document 
semnat cu semnătură electronică 
extinsă, conform Legii nr. 
455/2001 privind semnătura 
electronică –prin e-mail la adresa 
aviatiautilitara@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 10.05.2017. 
Participarea la AGA: Data de 
referinţă este 15.05.2017. Numai 
acţionarii înscrişi la aceasta dată 
în Registrul Acţionarilor ţinut de 
Depozitarul Central vor putea 
participa şi vota în cadrul 
adunării generale. Acţionarii pot 
participa la adunările generale 
direct sau pot fi reprezentaţi de 
către alte persoane în condiţiile 
legii sau pot vota prin corespon-
denţă. 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 specială 
şi actul de identitate al reprezen-
tantului; acţionarul, poate acorda 
o împuternicire valabilă pentru o 
perioadă care nu va depăşi 3 ani 
permiţând reprezentantului 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 interme-
diar 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 
juridice sunt: -reprezentantul 
legal –pe baza unui certificat 
constatator eliberat de Registrul 
Comerţului sau persoana căreia i 
s-a delegat competenţa de repre-
zentare; Începând cu data de 
27.04.2017, formularele de 
procuri speciale, respectiv cele 
pentru exercitarea dreptului de 
vot prin corespondenţă se pot 
obţine de la sediul Aviatia Utili-
tara 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 legalizată, fiind 
reţinute de societate, făcându-se 
menţiune despre aceasta în 
procesul-verbal al adunării gene-
rale. Procurile speciale, vor trebui 
să cuprindă informaţiile prevă-
zute în formularul de procură 
specială 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 Adunarea Generală a Acţio-
narilor prin utilizarea formula-
rului de vot pus la dispoziţia lor 
începând cu data de 27.04.2017 
la sediul Aviatia Utilitara Bucu-
resti SA. Formularul de vot prin 
corespondenţă cu legalizare de 
semnătură de către un notar 
public şi însoţit de copia actului 
de identitate (acţionarii persoane 
fizice) sau a certificatului de înre-
gistrare al acţionarului (acţionarii 
persoane juridice) vor fi trans-
mise în original la sediul societăţii 

până cel târziu la data de 
25.05.2017, ora 16:00.). Infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
la sediul societăţii sau la telefon 
021.230.2258, între orele 9,00–
15,00.

l Consiliul de Administraţie 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor S.C. 
Dracula Park S.A. cu sediul 
social în Bucureşti, Bd. Timi-
şoara, nr. 6, et. 2, cam 209 şi 211, 
sector 6, înregistrată la ORC 
Bucureşti sub nr. J40/6967/2010, 
C.U.I. RO14077357, în ziua de 
Duminică, data de 28.05.2017 la 
ora 11.00 la adresa sediului social 
din Bucureşti, Bd. Timişoara, nr. 
6, et. 2, cam 209 şi 211, sector 6. 
Au dreptul de a participa la 
Adunarea Generală, acei acţio-
nari care la sfârşitul zilei de 
14.05.2017 sunt înscrişi în Regis-
trul Acţionarilor. În cazul neînde-
plinirii cvorumului necesar de 
prezenţă, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor va avea 
loc Luni, în data de 29.05.2017, la 
ora 15.00 în Bucureşti, Bd. Timi-
şoara, nr. 6, et. 2, cam 209 şi 211, 
sector 6. Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor are 
următoarea ordine de zi: 1) 
Prezentarea, dezbaterea şi apro-
barea raportului de gestiune al 
Consiliului de Administraţie. 2) 
Prezentarea, dezbaterea şi apro-
barea raportului de audit. 3) 
Prezentarea, dezbaterea şi apro-
barea bilanţului contabil, a 
contului de profit şi pierderi şi a 
repartizării profitului net aferent 
exerciţiului financiar 2016. 4) 
Prezentarea, dezbaterea şi apro-
barea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2017 şi a 
programului de activitate pentru 
anul 2017. 5) Descărcarea de 
gestiune a administratorilor 
pentru exerciţiul financiar 2016. 
6) Stabilirea remuneraţiei 
membrilor Consiliului de Admi-
nistraţie pentru anul 2017. 7) 
Numirea auditorului financiar şi 
fixarea duratei contractului de 
audit financiar. 8) Aprobarea 
datei de 17.06.2017 ca dată de 
înregistrare, respectiv de identifi-
care a acţionarilor asupra cărora 
se răsfrâng efectele hotărârii 
adunării generale ordinare a 
acţionarilor. Accesul acţionarilor 
înscrişi în Registrul Acţionarilor 
la data de referinţă, în locul în 
care se desfăşoară Adunarea 
Generală a Acţionarilor, este 

permis prin simpla probă a iden-
tităţii acestora, făcută, în cazul 
acţionarilor persoane fizice, cu 
actul de identitate sau, în cazul 
persoanelor juridice şi a acţiona-
rilor persoane fizice reprezentate, 
cu împuternicirea dată persoanei 
fizice care le reprezintă. Repre-
zentarea  acţ ionar i lor  în 
Adunarea Generală a Acţiona-
rilor se va putea face şi prin alte 
persoane decât acţionarii, pe 
bază de procură specială. Împu-
ternicirile şi procurile speciale pot 
fi procurate de la sediul Repre-
zentanţei societăţii începând cu 
data de 14.05.2017 între orele 
09,00 şi 17,00. După completare, 
împuternicirile şi procurile 
speciale vor fi depuse în original, 
la sediul social al societăţii din 
Bucureşti, Bd. Timisoara, nr. 6, 
et. 2, cam 209 si 211, sector 6, sau 
vor fi expediate prin poştă la 
aceeaşi adresă, astfel încât să 
ajungă la sediul Dracula Park 
S.A. până  la data de 21.05.2017. 
Procurile speciale depuse sau 
expediate  după data  de 
21.05.2017 sau cele care nu 
respectă procedurile stabilite, vor 
fi considerate nule de drept. 
Documentele prezentate într-o 
limbă străină (cu excepţia actelor 
de identitate) vor fi însoţite de 
traducerea legalizată în limba 
română. Pentru alte informaţii 
cât şi în vederea consultării mate-
rialelor pentru Adunarea Gene-
rală a Acţionarilor, acţionarii 
îndreptăţiţi se pot adresa, la 
sediul social al societăţii din 
Bucureşti, Bd. Timişoara, nr. 6, 
et. 2, cam 209 şi 211, sector 6 şi la 
telefon 021.619.21.44, începând 
cu data de 23.05.2017.

l Convocator: Directoratul 
Petrotel-Lukoil S.A., o societate 
pe acţiuni înfiinţată şi funcţio-
nând în conformitate cu legis-
laţia romană, administrată în 
sistem dualist, cu sediul social în 
Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 235, 
judeţul Prahova, România, înre-
gistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
n a l u l  P r a h o v a  s u b  n r. 
J29/111/1991, cod de identificare 
fiscală 1350659, având capital 
social subscris şi vărsat în valoare 
de 554.067.692,5lei (denumită în 
cele ce urmează “Societatea”), în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 31/1991 a societăţilor, republi-
cată, cu completările şi modifică-
rile ulterioare şi cu dispoziţiile 

din Actul constitutiv al Societăţii, 
convoacă pr in  prezenta: 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii la data de 
29.05.2017, ora 15.00, la sediul 
social al  Societăţii, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
situaţiilor financiare pentru anul 
2016, inclusiv bilanţul anual şi 
contul de profit şi pierderi. Socie-
tatea a înregistrat profit net în 
valoare de 299.345.781 lei. 2. 
Aprobarea repartizării din 
profitul net la rezerva legală a 
unei cote de 5% reprezentând 
suma de 14.967.289 lei (reparti-
zarea cotei de 5% urmând a 
continua până când rezerva 
legală va atinge a cincea parte 
din capitalul subscris şi varsat 
conform art. 183 din Legea nr. 
31/1990 republicată), şi acope-
rirea pierderilor din exerciţiile 
financiare anterioare ( la 
31.12.2016 pierderea reportată 
este de 3.394.963.875 lei) cu suma 
de 284.378.492 lei. 3. Aprobarea 
propunerii Directoratului de a nu 
distribui dividende pentru anul 
financiar 2016. 4. Aprobarea 
Raportului anual, care cuprinde 
Raportul Directoratului şi 
Raportul Consiliului de Suprave-
ghere pentru anul financiar 2016. 
5. Aprobarea bugetului de veni-
turi şi cheltuieli pentru exerciţiul 
financiar 2017. 6. Aprobarea 
planului de investiţii pentru exer-
citiul financiar 2017. 7. Apro-
barea descărcarii de gestiune a 
dnilor. Thomas Frederic Mueller, 
I v a n  O d n o l k o ,  A n d r e y 
Bogdanov, Andrey Andreev şi 
Andrei Raţă, pentru activitatea 
desfăşurată de aceştia în peri-
oada 01.01.2016- 20.05.2016, în 
calitate de membri ai Consiliului 
de Administraţie. 8. Aprobarea 
descărcării de gestiune a 
membrilor Directoratului, 
respectiv, a dlui.  Andrey 
Bogdanov, a dlui. Dan Dănu-
lescu, a dnei. Olga Kuzina, a dlui. 
Alexey Vointsev şi a dnei. Elena 
Bobicheva pentru anul financiar 
2016 ,  a ferent  per ioade i 
20.05.2016- 31.12.2016. 9. Apro-
barea descărcării de gestiune a 
membrilor Consiliului de Supra-
veghere, respectiv, dl. Vadim 
Vorobiev, dl. Ivan Odnolko si dl. 
Andrey Andreev pentru anul 
financiar 2016, aferent perioadei 
20.05.2016-31.12.2016. 10. Stabi-
lirea remuneraţiei membrilor 
Consiliului de Supraveghere 
pentru anul în curs, care să cores-

pundă unei remuneraţii nete de 
1.500 USD pe lună. 11. Apro-
barea numirii auditorului finan-
ciar al Societăţii, în persoana 
K.P.M.G. Audit S.R.L., în 
vederea auditării situaţiilor 
financiare ale Societăţii începand 
cu situaţiile financiare anuale 
aferente exerciţiului financiar 
2017 până în anul 2019, inclusiv. 
12. Aprobarea împuternicirii 
acordată Directoratului Petrotel 
LUKOIL S.A., pentru a negocia 
şi semna în numele Petrotel 
LUKOIL S.A. contractele de 
audit financiar care se vor 
încheia anual cu K.P.M.G. Audit 
S.R.L., până în anul 2019, 
inclusiv. 13. Aprobarea împuter-
nicirii acordată dnei. Adina 
Guţiu, cetăţean român cu domi-
ciliul în Bucureşti, România, 
identificată prin C.I. seria RX nr. 
853427 eliberată de S.P.C.E.P. 
Sector 1 la data de 09.02.2016, 
pentru ca, în numele şi pe seama 
Acţionarilor, să semneze Hotă-
rârea Adunării Generale Ordi-
nare  a  Acț ionar i lor.  14 . 
Aprobarea împuternicirii acor-
dată dlui. Andrey Bogdanov 
pentru a semna în numele Acţio-
narilor, şi îndeplini orice act sau 
formalitate cerută de lege pentru 
înregistrarea hotărârii Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor,  
dl. Andrey Bogdanov putând 
delega toate sau o parte din pute-
rile conferite mai sus oricărei/ 
oricăror persoane competente 
pentru a îndeplini acest mandat, 
în conformitate cu informaţiile şi 
materialul  prezentat .  La 
Adunarea Generală Ordinară 
pot participa şi vota acţionarii 
Societăţii care sunt  înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor ţinut de 
către Depozitarul Central S.A., la 
data de referinţă din data de 
17.05.2017. Participarea acţiona-
rilor se poate face personal sau 
prin reprezentant, reprezentarea 
făcându-se în temeiul unei 
procuri speciale. Formularele de 
procură specială pot fi ridicate de 
la sediul Societăţii şi vor fi depuse 
în original, după completare şi 
semnare, cu 48 de ore înainte de 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor. Accesul Acţiona-
rilor se face pe baza cărţii de 
identitate, a procurii speciale sau 
a mandatului, în cazul reprezen-
tanţilor legali. Dacă la data de 
29.05.2017, ora 15,00, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor nu îndeplineşte condiţiile de 
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Belfomar SRL - Bălilești, după cum urmează: Denumire: 

Autoutilitară Dacia Logan, serie motor D043901, șasiu UU1FSD1K 

537733127, an fabricație 20007, nr. înmatriculare AG 90 MFB. 

Valoare [Ron, fără TVA]: 2.858 lei. Prețurile menționate 
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14:00. Licitația va avea loc în data de 17/05/2017, ora 11:00:00, 

la SFO Mioveni. 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 SFO 

Mioveni, tel. 0248.260665.
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întrunire, ea se va reconvoca în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de 
zi, în data de 30.05.2017, la ora 
09,00. Materialele privitoare la 
punctele de pe ordinea de zi, se 
pun la dispoziţia Acţionarilor la 
sediul Societăţii  situat în Ploiesti, 
str. Mihai Bravu, nr. 235, judeţul 
Prahova, România, la Oficiul 
Juridic (între orele 9.00 -15.00) de 
la data publicării convocării 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, precum şi pe site-ul 
www.petrotel-lukoil.ro. La cerere, 
Acţionarilor li se vor elibera la 
sediul Societăţii, copii de pe 
aceste documente. Sumele perce-
pute pentru eliberarea de copii 
nu pot depăşi costurile adminis-
trative implicate de furnizarea 
acestora.

l Convocator: Directoratul 
Petrotel-Lukoil S.A., o societate 
pe acţiuni înfiinţată şi funcţio-
nând în conformitate cu legislaţia 
romană, administrată în sistem 
dualist, cu sediul social în 
Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 235, 
judeţul Prahova, România, înre-
gistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
n a l u l  P r a h o v a  s u b  n r. 
J29/111/1991, cod de identificare 
fiscală 1350659, având capital 
social subscris şi vărsat în valoare 
de 554.067.692,5lei (denumită în 
cele ce urmează “Societatea”), în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 31/1991 a societăţilor, republi-
cată, cu completările şi modifică-
rile ulterioare şi cu dispoziţiile 
din Actul constitutiv al Societăţii, 
convoacă pr in  prezenta : 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor la data de 
29.05.2017, la ora 17.00, la sediul 
social al Societăţii, cu următoarea 
ordine de zi: 1.Aprobarea modifi-
carii Actului Constitutiv actua-
lizat al Societăţii, în sensul 
completării art. 6 “Obiectul de 
activitate al Societăţii”, în 
vederea introducerii în cadrul 
subpunctului 6.1, litera “C 
-Servicii”,  şi a următoarelor 
activităţi secundare: 4321- 
Lucrări de instalaţii electrice; 
6190- Alte activităţi de telecomu-
nicaţii; 6110- Activităţi de teleco-
municaţii prin reţele cu cablu; 

6120- Activităţi de telecomuni-
caţii prin reţele fără cablu 
(exclusiv prin satelit); 6202- Acti-
vităţi de consultanţă în tehno-
logia informaţiei; 6203- Activităţi 
de management (gestiune şi 
exploatare) a mijloacelor de 
calcul; 6209- Alte activităţi de 
servicii privind tehnologia infor-
maţiei; 6311- Prelucrarea datelor, 
administrarea paginilor web şi 
activităţi conexe; 6312- Activităţi 
ale portalurilor web; 8020- Activi-
tăţi de servicii privind sistemele 
de securizare; 9511- Repararea 
calculatoarelor şi a echipamen-
telor periferice; 9512- Repararea 
echipamentelor de comunicaţii. 
2. Aprobarea modificării Actului 
Constitutiv actualizat al Socie-
tăţii, astfel art.6 va avea urmă-
torul conţinut: “Articolul 6: 
Obiectul de activitate al societăţii. 
6.1.Obiectul de activitate este 
următorul: Domeniul principal 
de activitate: Fabricarea produ-
selor obţinute din prelucrarea 
ţiţeiului– Cod CAEN 192; Activi-
tatea principală: Fabricarea 
produselor obţinute din prelu-
crarea ţiţeiului– Cod CAEN 
1920. Activităţi secundare: A. 
Producţie: 1910- Fabricarea 
produselor de cocserie; 2011- 
Fabricarea gazelor indus-
triale;2013- Fabricarea altor 
produse chimice anorganice de 
bază; 2014- Fabricarea altor 
produse chimice organice de 
bază; 3821- Tratarea şi elimi-
narea deseurilor nepericuloase; 
2059- Fabricarea altor produse 
chimice n.c.a. 2562- Operaţiuni 
de mecanică generală; 
3831- Demontarea (dezasam-
blarea) maşinilor şi a echipamen-
telor scoase din uz pentru 
recuperarea materialelor; 3832- 
Recuperarea materialelor recicla-
bile sortate; 3511- Productia de 
energie electrică; 3512- Trans-
portul energiei electrice; 3513- 
Distribuţia energiei electrice; 
3514- Comercializarea energiei 
electrice; 3521- Producţia gazelor; 
3522- Distribuţia combustibililor 
gazoşi, prin conducte; 3523- 
Comercializarea combustibililor 
gazoşi, prin conducte; 3530- 
Furnizarea de abur şi aer condiţi-
onat; 3700-  Colectarea şi 

epurarea apelor uzate; 4313- 
Lucrări de foraj şi sondaj pentru 
construcţii; 4120- Lucrări de 
construcţii a clădirilor reziden-
ţiale şi nerezidenţiale; 4212- 
Lucrări de construcţii a căilor 
ferate de suprafaţă şi subterane; 
4221- Lucrări de construcţii a 
proiectelor utilitare pentru fluide; 
4299- Lucrări de construcţii a 
altor proiecte inginereşti n.c.a. 
4399- Alte lucrări speciale de 
construcţii n.c.a.; 4391- Lucrări 
de învelitori, sarpante şi terase la 
construcţii; 4291- Construcţii 
hidrotehnic; 4334- Lucrări de 
vopsitorie, zugrăveli şi montări 
de geamuri; B. Comerţ: 4511- 
Comerţ cu autoturisme şi autove-
hicule uşoare (sub 3,5 tone); 
4519- Comerţ cu alte autovehi-
cule, 4531- Comerţ cu ridicata de 
piese şi accesorii pentru autovehi-
cule; 4532- Comerţ cu amănuntul 
de piese şi accesorii pentru auto-
vehicule; 4730- Comerţ cu 
amănuntul al carburanţilor 
pentru autovehicule în magazine 
specializate; 4612- Intermedieri 
în comerţul cu combustibili, 
minereuri, metale şi produse 
chimice pentru industrie; 4613- 
Intermedieri în comerţul cu 
material lemnos şi materiale de 
construcţii; 4614- Intermedieri în 
comerţul cu maşini, echipamente 
industriale, nave şi avioane; 
4615- Intermedieri în comerţul 
cu mobilă, articole de menaj şi de 
fierărie; 4616- Intermedieri în 
comerţul cu textile, confecţii din 
blană, încălţăminte şi articole din 
piele; 4619- Intermedieri în 
comerţul cu produse diverse; 
4671- Comerţ cu ridicata al 
combustibililor solizi, lichizi şi 
gazoşi şi al produselor derivate; 
4672- Comerţ cu ridicata al 
metalelor şi minereurilor meta-
lice; 4675- Comerţ cu ridicata al 
produselor chimice; 4676- 
Comerţ cu ridicata al altor 
produse intermediare; 4677- 
Comerţ cu ridicata al deşeurilor 
şi resturilor; 4669- Comerţ cu 
ridicata al altor maşini şi echipa-
mente; 4690- Comerţ cu ridicata 
nespecializat; 4779- Comerţ cu 
amănuntul al bunurilor de ocazie 
vândute prin magazine; 4799- 
Comerţ cu amănuntul efectuat în 

afara magazinelor, standurilor, 
chioşcurilor şi pieţelor; C. 
Servicii: 4110- Dezvoltare 
(promovare) imobiliară; 4321- 
Lucrări de instalaţii electrice; 
4931- Transporturi urbane, 
suburbane şi metropolitane de 
călători; 4939- Alte transporturi 
terestre de călători n.c.a.; 4941- 
Transporturi rutiere de mărfuri; 
4950-  Transportur i  pr in 
conducte; 5224 - Manipulări; 
5210- Depozitări; 5221- Activităţi 
de servicii anexe pentru transpor-
turi terestre; 5229- Alte activităţi 
anexe transporturilor; 5811- Acti-
vităţi de editare a cărţilor; 5812- 
Activităţi de editare de ghiduri, 
compendii, liste de adrese şi 
similare; 5813- Activităţi de 
editare a ziarelor; 5814- Activităţi 
de editare a revistelor şi periodi-
celor;  5819- Alte activităţi de 
editare;  5829- Activităţi de 
editare a altor produse software;  
6190- Alte activităţi de telecomu-
nicaţii; 6110- Activităţi de teleco-
municaţii prin reţele cu cablu; 
6120- Activităţi de telecomuni-
caţii prin retele fără cablu 
(exclusiv prin satelit); 6202- Acti-
vităţi de consultanţă în tehno-
logia informaţiei; 6209- Alte 
activităţi de servicii privind 
tehnologia informaţiei; 6399- 
Alte activităţi de servicii informa-
ţionale n.c.a;  6203- Activităţi de 
management (gestiune şi exploa-
tare) a mijloacelor de calcul; 
6311- Prelucrarea datelor, admi-
nistrarea paginilor web şi activi-
tăţi conexe, 6312- Activităţi ale 
portalurilor web; 6201- Activităţi 
de realizare a soft-ului la 
comandă (software orientat 
client); 6209- Alte activităţi de 
servicii privind tehnologia infor-
maţiei; 6420- Activităţi ale 
holdingurilor; 6810- Cumpărarea 
şi vânzarea de bunuri imobiliare 
proprii; 6820- Închirierea şi 
subînchirierea bunurilor imobi-
liare proprii sau închiriate; 7010- 
Act ivi tăţ i  a le  direcţ i i lor 
(centralelor), birourilor adminis-
trative centralizate; 7490- Alte 
activităţi profesionale, ştiinţifice 
şi tehnice n.c.a.; 7410- Activităţi 
de design specializate;  7740- 
Leasing cu bunuri intangibile 

(exclusiv financiare); 7490- Alte 
activităţi profesionale, ştiinţifice 
şi tehnice n.c.a.; 7711- Activităţi 
de închiriere şi leasing cu autotu-
risme şi autovehicule rutiere 
uşoare; 7712- Activităţi de închi-
riere şi leasing cu autovehicule 
rutiere grele; 7739- Activităţi de 
închiriere şi leasing cu alte 
maşini, ehipamente şi bunuri 
tangibile n.c.a.; 7732- Activităţi 
de închiriere şi leasing cu maşini 
ş i  e c h i p a m e n t e  p e n t r u 
construcţii; 7733- Activităţi de 
închiriere şi leasing cu maşini şi 
echipamentelor de birou (inclusiv 
calculatoare); 7021- Activităţi de 
consultanţă în domeniul relaţiilor 
publice şi al comunicării; 7022- 
Activităţi de consultanţă pentru 
afaceri şi management, 7211- 
Cercetare- dezvoltare în bioteh-
nologie; 7219 - Cercetare- 
 dezvoltare în alte ştiinţe naturale 
şi inginerie; 7220 - Cercetare- 
dezvoltare în ştiinţe sociale şi 
umaniste; 8560- Activităţi de 
servicii suport penrtu învăţă-
mânt; 8292 - Activităţi de amba-
lare; 8230 - Activităţi de 
organizare a expoziţiilor, târgu-
rilor şi congreselor; 8299 - Alte 
actvităţi de servicii suport pentru 
întreprinderi n.c.a.; 8020 - Activi-
tăţi de servicii privind sistemele 
de securizare; 8559 - Alte forme 
de învăţământ n.c.a.; 8129 - Alte 
activităţi de curăţenie; 9311 - 
Activităţi ale bazelor sportive; 
9312 - Activităţi ale cluburilor 
sportive; 9319 - Alte activităţi 
sportive; 9329- Alte activităţi 
recreative şi distractive n.c.a.; 
9511- Repararea calculatoarelor 
şi a echipamentelor periferice; 
9512- Repararea echipamentelor 
de comunicaţii; 9601- Spălarea şi 
curăţarea (uscată) a articolelor 
textile şi a produselor din blană. 
6.2 Obiectul de activitate al socie-
tăţii nu este limitativ; acesta 
poate fi modificat sau completat 
în temeiul hotărârii Adunării 
Generale a Acţionarilor, în condi-
ţiile prevăzute de lege.” 3. Apro-
barea Actului Constitutiv 
actualizat al Societăţii, care va 
reflecta completările şi modifică-
rile prevăzute la punctul 2 de mai 
sus. 4. Aprobarea împuternicirii 

acordata dnei. Adina Guţiu, 
cetăţean român cu domiciliul în 
Bucureşti, România, identificată 
prin C.I. seria RX nr. 853427 
eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la 
data de 09.02.2016, pentru ca, în 
numele şi pe seama Acționarilor, 
să semneze Hotărârea Adunării 
Generale Extraordinare a Acțio-
narilor. 5. Aprobarea împuterni-
cirii acordată dlui. Andrey 
Bogdanov pentru a semna în 
numele Acţionarilor, Actul 
Constitutiv al Societăţii actua-
lizat, precum şi pentru a semna şi 
îndeplini orice act sau formali-
tate cerută de lege pentru înregis-
trarea hotărârilor Adunării 
Generale Extraordinare a Acţio-
narilor, dl. Andrey Bogdanov 
putând delega toate sau o parte 
din puterile conferite mai sus 
oricărei/ oricăror persoane 
competente pentru a îndeplini 
acest mandat, în conformitate cu 
informaţiile şi materialul 
prezentat. La Adunarea Gene-
rală Extraordinară pot participa 
şi vota acţionarii Societăţii care 
sunt înregistraţi în Registrul Acţi-
onarilor ţinut de către Depozi-
tarul Central S.A., la data de 
referinţă din data de 17.05.2017. 
Participarea acţionarilor se poate 
face personal sau prin reprezen-
tant, reprezentarea făcându-se în 
temeiul unei procuri speciale. 
Formularele de procură specială 
pot fi ridicate de la sediul Socie-
tăţii şi vor fi depuse în original, 
după completare şi semnare, cu 
48 de ore înainte de Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor. Accesul Acţionarilor se 
face pe baza cărţii de identitate, a 
procurii speciale sau a manda-
tului, în cazul reprezentanţilor 
l ega l i .  Dacă  la  data  de 
29.05.2017,  la  ora 17,00 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor nu îndepli-
neşte condiţiile de întrunire, ea se 
va reconvoca în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi, în data de  
30.05.2017, la ora 10,00. Materia-
lele privitoare la punctele de pe 
ordinea de zi, se pun la dispoziţia 
Acţionarilor la sediul Societăţii  
situat în Ploiesti, str. Mihai 
Bravu, nr. 235, judeţul Prahova, 
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Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Pucioasa. Număr operator de date cu caracter personal 20002. Dosar de executare nr. 

942/2016. Nr. 10466/25.04.2017. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna mai, 

ziua 16. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 16, luna mai, ora 

12.00, anul 2017, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor vinde la licitație următoarele 

bunuri mobile, proprietate a debitorului  S.C. Tarabostes S.R.L., CUI - 17886395, ședința a II - a: 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă 

este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit; 

Mașină de tăiat fier, Nu sunt, 19.932 lei, 19%; Fierăstrău pendular cu pânză, Nu sunt, 33.105 lei, 19%; 

Pendulă automată de retezat, Nu sunt, 15.530 lei, 19%; Mașină rectificat plan, Nu sunt, 13.976 lei, 

19%; Mașină șlefuit panouri, Nu sunt, 13.463 lei, 19%; Instalație impregnare în vid, Nu sunt, 16.656 

lei, 19%. 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să 

prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte 

de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de 

participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție reperezentând 10% din prețul de 

pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru perosanele 

juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 

e). pentru perosanele străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele 

fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de 

identitate/ pașaport; h). declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu 

este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile 

legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau 

altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru din orașul Pucioasa, str. Republicii, nr. 118 

sau la numărul de telefon 0245.760.698. Data afișării: 27.04.2017.

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 Fizice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, 

alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 15, luna 

mai, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Bogdanescu M. Cristian Niculae I.I., cu domiciliul 

fiscal în sat Izvoarele, comuna Izvoarele, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 26933119: 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 

bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit *); Tractor John Deere 8245 R, 219.300 lei, 19%; Scarificator Strom Teraland TN 

3000D, 31.700 lei, 19%; Tocătoare resturi vegetale Kverneland, 14.050 lei, 19%. *) Regimul și cotele 

de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care 

pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte 

de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 

la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 

vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, 

cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, dovada plății taxei de participare, 

reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de 

înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de 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 0246.216 705.

ANUNȚURI
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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. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. În temeiul prevederilor 

art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18, luna mai, anul 2017, ora 10.00, în 

localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SC La Bibi Take and Go SRL, licitația a IV - a: Denumirea bunului mobil, 

descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile dacă este cazul, Prețul de 

evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Vitrină 

caldă inox, -, 1300 lei, 19%; 2. Frigider cu congelator, -, 180 lei, 19%; Total: 1480 lei. *) Regimul și 

cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 

prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm 

pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 

să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte 

oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data 

licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al 

licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice 

române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). 

pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru 

persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie 

după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care 

certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 

respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 

patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: -. Alte informații de interes pentru cumpărător, 

după caz: - taxa de participare la licitație se virează în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod 

fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; - cererea de participare la licitația publică   

și oferta de cumpărare, se va depune conform modelului prevăzut în anexa nr. 38 la O.P.A.N.A.F.       

nr. 63/2017 - privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor 

fiscale; - procedura de licitație se va efectua conform Ordin 1129/2009. Pentru informații supli-

mentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705, tasta 2 - 1, cu 

domnul Adrian Miu.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 

Mioveni. 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 

Mioserv Simang SRL - după cum urmează: Denumire: Automobil 

mixt Dacia D1307-NDC RI-F, serie șasiu UUIDF71953449055, 

serie motor 0044703, an fabricație 2004, nr. înmatriculare AG 14 

SMS. Valoare [Ron, fără TVA]: 4.250 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind a patra 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 pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO69 

TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria Mioveni, precum 

și celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de 

Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 15/05/2017, ora 

14:00. Licitația va avea loc în data de 16/05/2017, ora 11:00:00, 

la Mioveni. 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 SFO 

Mioveni, tel. 0248.260665.

România, la Oficiul Juridic (între 
orele 9.00-15.00) de la data publi-
cării convocării Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor, 
precum şi pe site-ul www.petro-
tel-lukoil.ro. La cerere, Acţiona-
rilor li se vor elibera la sediul 
Societăţii, copii de pe aceste 
documente. Sumele percepute 
pentru eliberarea de copii nu pot 
depăşi costurile administrative 
implicate de furnizarea acestora.

LICITAȚII  
l Spitalul Clinic Neuropsihiatrie 
Craiova, anunta scoaterea la lici-
tatie a obiectelor de inventor 
scoase din uz (caste) la data de 
15.05.2017, ora 11:00. Relatii si 
anexa cu obiectele de inventor se 
gasesc la sediul din Calea Bucu-
resti nr. 99. Tel. 0251-597.857.

l Consiliul local al Comunei 
Şotrile anunţă încheierea prin 
licitaţie publică a spaţiului 
“Farmacie”, în suprafaţă de 80 
mp şi a terenului afferent în 
suprafaţa de 208 mp situate în 
comuna Şotrile, sat Şotrile nr. 45, 
(partial - fostul complex). Lici-
taţia va avea loc în ziua de 17 mai 
2017, ora 10:00 la sediul primăriei 
Comunei Şotrile, iar termenul 
limită de depunere a ofertelor este 
16 mai 2017, ora 14:00. Relaţii la 
telefon-fax 0244-359.234.

l U.A.T. Oras Sulina, cu sediul in 
orasul Sulina, str. I, nr. 180, 
judetul Tulcea, anunta ca la data 
de 08.05.2017, orele 11:30, organi-
zeaza sedinta de negociere directa 
cu Trandafir Daniel Constantin, 
avand calitatea de unic ofertant 
inscris la cele 2 (doua) licitatii 
organizate anterior, in vederea 
vanzarii unui bun imobil aparti-
nand domeniului privat al 
orasului Sulina, respectiv: - teren 
in suprafata totala de 20 mp., 
situat in intravilanul orasului 
Sulina, pe str. W. Maracineanu, 
nr. 12A, zona B. Eventualele 
informatii suplimentare se pot 
obtine la numarul de telefon 

0240/543003, 0240/543001. Docu-
mentele necesare participarii la 
sedinta de negociere directa vor fi 
depuse  pana la  data  de 
05.05.2017, orele 14:00. Instanta 
competenta pentru solutionarea 
eventualelor litigii este Tribunalul 
Tulcea, cu sediul in mun. Tulcea, 
str. Toamnei, nr. 15, fax 0240 518 
544, e-mail tribunalul-tulcea@
just.ro.

l Publicație vânzare: Lichidări 
Info Consult SPRL, lichidator al 
SC Escape B 25 Impex SRL 
Bucureşti, CUI 9817475, Dosar 
1041/1259/2011 Tribunalul Speci-
alizat Argeş, organizează în data 
de 11.05.2017, ora 14,00, la adresa 
din Bucuresti, bd. Unirii, nr.12, 
bl.7 C, sc. 2, et.2, ap.25, sect.4, 
licitaţie publică pentru vânzarea 
următoarelor bunuri: 1) Teren 
intravilan în suprafață de 560,17 
mp. (cota indiviză de 13/16 din 
suprafața de 689,44 mp.) situat în 
Bucureşti, str. Moruzeştilor, nr.27, 
sect.5, la prețul de 48.402 euro 
fără TVA; 2) Teren intravilan 
drum acces în suprafaţă de 
987,35 mp + Castel de apă situat 
în localitatea Voluntari, Şoseaua de 
centură, nr.2-4, jud. Ilfov, la preţul 
de 11.078 euro fără TVA. Ofertanţii 
trebuie să depună până la începerea 
licitației o garanție de 10% din 
valoarea bunurilor în contul 
RO81PIRB0303737768002000 
deschis la Piraeus Bank. Relaţii la 
telefon  0744/780648.

l Lichidatorul judiciar, al debi-
toarei SC C&C MH Confort  
SRL, cu sediul in Drobeta-Tur-
nu-Severin, str. I. C. Brătianu, nr. 
11A, jud. Mehedinti, societatile 
profesionale de insolventa, 
asociate prin contract, Yna 
Consulting SPRL si Consultant 
Insolventa SPRL, convoaca 
Adunarea asociatilor avand la 
ordinea de zi „desemnarea unui 
nou administrator special al debi-
toarei SC C&C MH Confort 
SRL, ca urmare a demisiei 
domnului Ludovic Kasler, 
desemnat initial, avand atributiile 

prevazute de art. 18 alin. (2) din 
Legea nr. 85/2006”, in data de 
31.05.2017, ora 15:00, la sediul 
debitorului SC C&C MH Confort 
SRL situat in Drobeta-Turnu-Se-
verin, str. I. C. Bratianu, nr. 11A, 
jud. Mehedinti. Daca nu sunt 
intrunite conditiile la prima 
convocare, se convoaca pentru a 
doua oara Adunarea asociatilor, 
cu aceeasi ordine de zi in data de 
01.06.2017, ora 15:00. Pentru 
informatii suplimentare va puteti 
adresa lichidatorului judiciar, 
societati profesionale de insol-
venta, asociate prin contract, Yna 
Consulting SPRL, prin asociat 
coordonator ec. Motoi Gogu la 
telefon/fax: 0252/328293, mobil: 
0744.258869 si Consultant Insol-
venta SPRL, prin asociat coordo-
nator ec. Popescu Emil la telefon: 
0252/354399, mobil: 0742592183.

l Debitorul SC Zadumit Com 
Prod SRL societate în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Stoc de marfă, în 
valoare de 27.097,50Lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitați-
ilor pentru stocul de marfă aparți-
nând SC Zadumit Com Prod 
SRL reprezintă 50% din valoarea 
de piață exclusiv TVA,  arătată în 
Raportul de Evaluare. Partici-
parea la licitație este condiționată 
de: -consemnarea în contul nr. 
RO72BITR003010064199RO01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. Bucu-
reşti, Ag. Ploieşti, până la orele 
14.00 am din preziua stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; -achi-
ziționarea până la aceeaşi dată a 
Regulamentului de licitație 
pentru stocul de marfă, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru stocul de marfă, prima 
şedință de licitație a fost stabilită 
în data de 03.05.2017, ora 11.00, 
iar dacă bunurile nu se adjudecă 
la această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor fi în data de  
1 0 . 0 5 . 2 0 1 7 ;  1 7 . 0 5 . 2 0 1 7 ; 
24.05.2017; 31.05.2017, ora 11.00. 

Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploieşti, 
Str. Elena Doamna nr.44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare şi vizionare apelați tel: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe 
site www.dinu-urse.ro.

l Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
în calitate de lichidator judiciar, 
scoate la vânzare: -Teren arabil 
-lot nr.2, cu suprafața de 
143,44mp, liber de construcții, cu 
nr. cadastral 24/1/2 -situat în 
comuna Corbeanca, sat Ostratu, 
zona Paradisul Verde, Str. Aleea 
Castanului nr.4, Județ Ilfov. 
Prețul de pornire al licitației este 
de 2.912euro, reprezentând 70% 
din valoarea stabilită prin 
Raportul de Evaluare. Prețul 
Caietului de sarcini este de 500 
lei, exclusiv TVA. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO96BREL0002001091620100 
deschis la Libra Internet Bank, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației; -achizițio-
narea până la data şi ora stabilită 
pentru licitație a Caietului  
de sarcini, ce poate fi achitat  
c u  O P  î n  c o n t u l  n r. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidato-
rului judiciar Dinu Urse şi Asoci-
ații SPRL sau în numerar la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, et.2, 
cam.203, sector 1. Documenția de 
participare la licitație se va 
depune în original la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucureşti, 
Str. Buzeşti nr.71, et.5, sector 1, 
până la data şi ora stabilită pentru 
şedința de licitație. Prima şedință 
de licitație a fost fixată la data de 
11.05.2017, ora 14.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de lici-
tație au fost fixate în data de 
1 8 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  2 5 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
0 1 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  0 8 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
1 5 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  2 2 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
2 9 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  0 6 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
13.07.2017, ora 14.00. Toate 
şedințele de licitație se vor desfă-
şura la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucureşti, Str. Buzeşti 
nr.71, et.5, sector 1. Pentru relații 

s u p l i m e n t a r e  s u n a ț i  l a 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. 

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact:  Primăria oraşului 
Horezu, Strada 1 Decembrie, 
numărul 7, Horezu, judeţul 
Vâlcea, telefon 0250860190, fax 
0250860481, email primaria@
orasul-horezu.ro. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului ce urmează să fie 
concesionat: Concesionarea lotu-
rilor de teren 4, 5, 7, 10-15, 17-23 
din punctul "Treapt"oraşul 
Horezu, județul Vâlcea în vederea 
înființării "Parc Industrial 
Treapt”. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Se pot 
obține de la Primăria oraşului 
Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7, 
oraşul Horezu, județul Vâlcea, 
camera 3. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: Prin cumpărare de la 
Primăria oraşului Horezu, 
camera 3. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/ compartimen-
tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atri-
buire: Compartiment Secretar din 
cadrul Primăriei oraşului Horezu, 
Strada 1 Decembrie, numărul 7, 
camera 3. 3.3. Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 
privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate 
publică, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 22/2007: Costul este 
20 de lei/exemplar prin cumpă-
rare directă de la casieria unității. 
3.4. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 08/05/2017, Ora 
12:00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: 4.1. Data limită de depunere 
a ofertelor: 10/05/2017, Ora 10:00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele:  Primăria oraşului 
Horezu, strada 1 Decembrie 
numărul 7, județul Vâlcea. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
t r e b u i e  d e p u s ă  f i e c a r e 
ofertă: Ofertele trebuie depuse în 
două exemplare, original şi copie. 

5. Data şi locul la care este 
programată începerea procedurii 
de negociere directă: 10/05/2017, 
Ora 11:00,Primăria oraşului 
Horezu, strada 1 Decembrie, 
numărul 7, camera 3, județul 
Vâlcea. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul 
Vâlcea, Scuarul Revoluției nr. 1, 
județul Vâlcea, Telefon (0250)73 
91 20, Fax (0250)73 22 07, adresă 
email: tribunalul-valcea@just.ro. 
7. Data transmiterii anunţului 
negocierii către instituţiile abili-
t a t e ,  î n  v e d e r e a  p u b l i -
cării: 25/04/2017.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat Marfă pe 
numele Gheorghe Mihai. Îl 
declar nul.

l Pierdut chitanţier cu  seriile de 
la 6270801 -6270850 emis de SC 
Zorba Company SRL. Ultima 
chitanta folosită este 6270839. Se 
declară nul.

l Legitimatie pierduta, Seria B, 
Nr. 0145456 pe numele Berciu 
Richard. Declar nula. 

l Pierdut Certificat înmatricu-
lare auto aparţinând SC Rolini 
Taxi SRL, identificată prin CUI: 
35727126 şi J22/530/2016. Îl 
declar nul.

l Pierdut atestat profesional taxi 
pe numele Rotariu Mihai Adrian. 
Îl declar nul.

l Pierdut chitanţă de mănă 
reprezentând vânzarea auto nr. 
PH 10 GMH dintre Ţambalagiu 
Marius Daniel domiciliat în 
Câmpina (vânzător) şi Ciorobea 
Florin domiciliat în Poiana 
Câmpina (cumpărător), str. 
Centru nr. 809, încheiată în 30 
noiembrie 2010.

l Business Service Consult Inter-
national SRL, cu sediul social in 
Bucuresti, Sectorul.1, Strada 
Popa Savu nr. 36, camera 2, 
avand numar de ordine in Regis-
trul Comertului J40/145/2005 si 
Cod unic de inregistrare 
17096973, a pierdut certificatul 
constatator aferent activitatilor 
societatii autorizate la punctul de 
lucru, in original, emis la data de 
14.04.2010 de ONRC. Il declaram 
nul.

DECESE

ANUNȚURI


