8

ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Faiantari, zugravi, muncitori
necalificati in domeniul constructiilor. Oferim salarii foarte atractive. Informatii la nr: 0786330337
l Societatea Instal Roland S.R.L.
angajează vinificator-oenolog.
Pentru detalii sunati la nr. de tel:
0744.697.539
l Spalatorie auto profesionala
angajeaza spalatori si polisatori
auto. Sector 3. Tel. 0722.503.294.
l Rectificare: Referitor la anunţul
apărut în Jurnalul Naţional din
data de 27.07.2016, aparţinând
Consiliului Local al comunei
Drăguşeni, judeţul Iaşi se va face
următoarea rectificare: în loc de
„concursul va avea loc în data
18.08.2016” se va citi „concursul
va avea loc în data de 19.08.2016”.
l În temeiul H.G.286/23.03.2011,
Colegiul Național ”Sfântul Sava”
din str.General Berthelot, nr.23,
sector 1, Bucureşti, anunță organizarea la sediul colegiului a concursului pentru ocuparea posturilor
contractuale vacante de: -1 post
Tehnician (laborator chimie) –IA.
Nivelul studiilor: Condiții de
ocupare a postului: 1.Studii liceale
absolvite cu diplomă de bacalaureat filiera teoretică: -profil real
sau filiera tehnologică: –profil
tehnic, cunoştințe teoretice şi practice de chimie la nivel minim de
liceu. 2.Cunostințe operare calculator; 3.Vechimea în muncă minim
5 ani. Data limită pentru depunerea dosarelor 12.08.2016, ora
10.00 -la secretariatul colegiului.
Datele de desfăşurare a concursului: -01.09.2016, ora 09.00 -proba
scrisă; -01.09.2016, ora 13.00

-proba practică. Datele de contact
ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Stoica
Pompilia -secretar şef, e-mail:
secretariatsfsava@gmail.com,
tel.021.314.92.94.
l Primăria Comunei Mihăeşti, cu
sediul în localitatea Comuna
Mihăeşti, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei publice vacante, de:
Inspector Gr.Asistent CL.-I-Achiziții Publice: -1 Post conform
L.188/1999, republicată, privind
statutul funcționarilor publici cu
modificările şi completările ulterioare. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
29.08.2016, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 31.08.2016, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-Absolvent de studii universitare
de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență, sau echivalent în unul
din următoarele domenii: ştiințe
economice, juridice sau inginer;
-Vechime în specialitatea necesare
exercitării funcției publice: 1 an;
-Cunoştințe operare calculator,
nivel mediu. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Comuna Mihăeşti, Județul Argeş.
Relaţii suplimentare la sediul:
Comuna Mihăeşti, persoană de
contact: Baroana Zefina, telefon:
0756.030.050, fax: 0248.560.005.
l Spitalul de Pneumoftiziologie
Leordeni, cu sediul în localitatea
Leordeni, str.Coloniei, nr.106,
judeţul Argeş, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
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contractual vacant: 1 post: infirmieră, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura la sediul unităţii, astfel:
1.Proba scrisă: 23.08.2016, ora
10.00. 2.Interviu: 26.08.2016, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.
Infirmieră. Criterii la angajare:
-şcoală generală; -curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaselor şi Asistenţilor Medicali
din România sau de furnizori
autorizaţi de Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale cu
aprobarea Ministerului Sănătăţii
-Direcţia generală resurse umane
şi certificare ; -Vechime minimă în
muncă; -6 luni vechime ca infirmieră. Candidatii vor depune
dosarele de participare la concurs
până la data de: 12.08.2016, ora
14.00, la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni. Relaţii
suplimentare la sediul: Spitalului
de Pneumoftiziologie Leordeni,
persoană de contact: ing. Radu
Sorinel-Ion, telefon: 0248.653.695,
fax: 0248.653.690, e-mail:
contact@spitalleordeni.ro
l Serviciul Public Baia Populară
Sibiu, cu sediul în localitatea Sibiu,
str.Andrei Șaguna, nr.2, județul
Sibiu, organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual
vacant de Director adjunct gr.II,
conform HG (A) 286/2011.
Concursul se va desfăşura la
sediul Serviciului Public Baia
Populară Sibiu, str.Andrei Șaguna,
nr.2 şi constă în: -Proba eliminatorie cunoştințe calculator: -în
data de 23 august 2016, ora 11.00;
-Probă scrisă: -în data de 24
august 2016, ora 11.00; -Interviu:
-în data de 29 august 2016, ora
11.00. Pentru participarea la

concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-condițiile generale prevăzute de
legislația în vigoare pentru
ocuparea unui post vacant; -studii
superioare economice absolvite cu
diplomă de licență; -vechime în
specialitate de minim 3 ani;
-cunoştinţe avansate de calculator.
Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs până la data
de 12 august 2016, ora 14.00, la
sediul Serviciului Public Baia
Populară Sibiu, str.Andrei Șaguna,
nr.2. Relaţii suplimentare la sediul
Serviciului Public Baia Populară
Sibiu, persoană de contact: D-na
Popa Andra, telefon:
0748.192.016/0720.440.578, email:
baia.populara@sibiu.ro
l Primăria Comunei Valea Călugărească organizează concurs de
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de
execuție vacante de: -Inspector de
specialitate, S, grad profesional
debutant -în cadrul Biroului
Contabilitate Fiscal Financiar
-Compartiment Contabilitate: -1
post conf.HG286/2011. Condiţiile
specifice: -studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
-condiții vechime: nu este cazul.
Concursul se va desfăşura la
sediul Primăriei comunei Valea
Călugărească, după cum urmează:
-01-12 august 2016: -termenul de
depunere a dosarelor; -19 august
2016: -selecția dosarelor; -26
august 2016: -proba scrisă, ora
10.00; -29 august 2016: -interviu,
ora 10.00. Relații suplimentare:
tel.0244.235.444, 0764.967.077,
-Compartiment resurse umane:
Viorica Mocanu.
l Primăria comunei Ilva Mare,
judeţul Bistriţa-Năsăud, organizează în temeiul HG 286/2011,
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin HG
nr.1027/2014, concurs pentru
ocuparea posturilor: consilier IA,
perioadă nedeterminată, funcție
contractuală vacantă de execuție
în cadrul Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență şi
postului de guard, perioadă nedeterminată, funcție contractuală
vacantă de execuție în cadrul
Serviciului Administrativ, din
cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Ilva Mare,
județul Bistrița-Năsăud.
Concursul se organizează la sediul
Primăriei Comunei Ilva Mare,
județul Bistrița-Năsăud, Str.Princ i p a l ă , n r. 2 4 3 , î n d a t a d e
23.08.2016, ora 10.00 (pentru
postul de guard) şi ora 14.00
(pentru postul de consilier IA)
-proba practică şi în data de
25.08.2016, ora 10.00 (pentru
postul de guard) şi ora 14.00
(pentru postul de consilier IA)
-interviul. Condiţii specifice de
participare: -Adeverință de absolvire sau alte documete care atestă
efectuarea a cel puțin 10 clase
pentu postul de guard, iar pentru
postul de consilier IA adeverință
sau diplomă de absolvire a 12
clase; -Nu se cer condiții de
vechime pentru nici un post. Dosarele de înscriere la concurs se
depun personal la sediul Primăriei
comunei Ilva Mare, str.Principală
nr.243, telefon: 0263.376.026, până

la data de 12.08.2016, ora 14.00,
persoană de contact: Matei
Gheorghe.
l Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara organizează
concurs conform HG286/2011, la
sediul unităţii pentru ocuparea
posturilor contractual vacante
permanente de asistent social şi
îngrijitoare. Desfăşurarea concursului: -24.08.2016, ora 10.00 -proba
scrisă pentru postul de asistent
social şi la ora 13.00 -proba practică pentru postul de îngrijitoare;
-26.08.2016, ora 10.00 -proba de
interviu pentru posturile de asistent social, îngrijitoare. 1.Cerinţele
postului: Asistent social: -Studii de
specialitate: studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
specializarea asistență socială;
-Abilităţi bune de comunicare,
seriozitate, meticulozitate, adaptabilitate; -Respectarea normelor de
disciplină; -Fără vechime. Îngrijitoare: -Școală generală; -Abilităţi
bune de comunicare, seriozitate,
meticulozitate, adaptabilitate;
-Respectarea normelor de disciplină; -Fără vechime. 2.Documente solicitate pentru dosarul de
înscriere: -Cerere de înscriere la
concurs adresată conducerii
unităţii; -Copia actului de identitate +acte de stare civilă; -Copiile
documentelor care să ateste
nivelul studiilor, specializărilor sau
diferite cursuri efectuate; -Copia
carnetului de muncă; -Cazier judiciar; -Adeverinţă medicală; -Curriculum vitae; -Recomandare de la
ultimul loc de muncă. Dosarele de
înscriere se pot depune până la
data de 16.08.2016, ora 15.00, la
Sediul Căminului pentru Persoane
Vârstnice Timişoara -compartimentul contabilitate -resurse
umane. Concursul se va desfăşura
la sediul unităţii din Str.Inocenţiu
Klein, nr.29. Relaţii suplimentare
se pot obţine la tel.0256.208.715
sau la sediul unităţii.
l Primăria comunei Stelnica
organizează în data de 19 august
2016, concurs pentru ocuparea
următoarelor funcții contractuale:
1.Muncitor calificat I din cadrul
Serviciului Public de Administrare
a Domeniului Public şi Privat.
Condiţii de participare: -Cetăţenie
română; -Studii Profesionale
(Mecanic Utilaj Greu); -Permis
categoria: ‘C’; -Vechime: -minim 3
ani în specialitatea studiilor absolvite. Dosarul trebuie să conţină:
-Diplomă studii absolvite; -Fişă
medicală sau adeverinţă medicală;
-Copie carnet de muncă sau
adeverință; -Cazier judiciar;
-Copie C.I.; -Copie permis conducere; -Copie acte stare civilă;
-Cerere participare concurs;
2.Muncitor necalificat (paznic) din
cadrul Compartimentului Administrativ. Condiţii de Participare:
-Cetăţenie română; -Studii generale; -Vechime: -minim 5 ani.
Dosarul trebuie să conţină:
-Diplomă studii absolvite; -Fişă
medicală sau adeverinţă medicală;
-Copie carnet de muncă sau
adeverință; -Cazier judiciar;
-Copie C.I.; -Copie acte stare
civilă; -Cerere participare concurs.
Dosarele de participare la concurs
se depun până pe data de 12
august 2016, ora 14.30. Selectarea
dosarelor va avea loc pe data de 15
august 2016, iar concursul se va
desfăşura pe parcursul a două
probe: probă practică pe data de
19 august 2016 -ora 11.00 şi interviul -22 august 2016 -ora 11.00.
Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei (secretariat) sau la
telefon: 0243.361.785.

l Primăria comunei Prisăcani,
judeţul Iaşi organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcţiilor publice vacante şi
temporar vacante din cadrul
aparatului de specialitate al
primarului comunei Prisăcani,
după cum urmează: Denumirea
funcţiilor publice vacante:
Inspector clasa I grad profesional
debutant – Compartiment asistență socială. Consilier juridic
clasa I grad profesional debutant
- Compartiment juridic. Referent
clasa III grad profesional debutant
– Compartiment situații de
urgență, voluntariat. Denumirea
funcţiei publice temporar vacante:
Consilier clasa I grad profesional
debutant – Compartiment buget,
finanțe, impozite şi taxe. Probele
stabilite pentru concurs: - selecția
dosarelor; - proba scrisă; - interviul. Condiţiile de desfăşurare a
concursului: data până la care se
pot depune dosarele de înscriere:
pentru posturile vacante 17.08.2016, ora 16:00 în termen de
20 de zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, pentru
postul temporar vacant05.08.2016, ora 14 :00 (anunţul va
fi publicat în data de 29.07.2016).
data şi ora organizării probei
scrise: 29.08.2016, ora 10:00; locul
organizării probei scrise - sediul
Primăriei comunei Prisăcani,
județul Iaşi
Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale: conform art. 54
din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Condiţii specifice:
Inspector clasa I grad profesional
debutant – Compartiment asistență socială. Studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul asistență socială cu
specializarea asistență socială.
Consilier clasa I grad profesional
debutant – Compartiment buget,
finanțe, impozite si taxe. Studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă. Consilier juridic clasa I grad
profesional debutant - Compartiment juridic. Studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă in
domeniul juridic. Referent clasa
III grad profesional debutant –
Compartiment situații de urgență,
voluntariat. Studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat. C.
Bibliografia de concurs - afişată la
avizierul Primăriei comunei Prisăcani, județul Iaşi. Relații suplimentare se pot obține la sediul
Primăriei Comunei Prisăcani sau
la tel: 0232.295.858.
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.
Avalanşei nr. 20-22, scoate la
concurs, în data de 30.08.2016, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei următorul post vacant:
referent, grad profesional superior–Compartiment Managementul Bazelor de Date. Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii
medii liceale finalizate cu diplomă
de bacalaureat; Vechime minimă
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
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Excel, Power Point, Internet,baze
de date – nivel avansat; 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 ANOFM.
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.
Avalanşei nr. 20-22, scoate la
concurs, în data de 30.08.2016, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant: inspector,
grad profesional asistent–Serviciul
Financiar Contabil. Condiţii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de specialitate – studiiuniversitare 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 exercitării funcţiei
publice: 1 an; 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 ANOFM.
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, str. Avalanşei,
Nr.20-22, sector 4, scoate la
concurs, în data de 30.08.2016 ora
11:00, la sediul agenţiei următoarele posturi vacante din cadrul
Direcţiei Coordonarea Reţelei
Naţionale EURES Acorduri şi
Relaţii Internaţionale: 1. Consilier
clasa I, grad profesional debutant
– Compartiment Coordonare
Sisteme Asigurari pentru Şomaj;
Condiţii specifice 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 ştiinţelor juridice,
ştiinţelor sociale, informatică,
relaţii internaţionale sau administraţie publică; Cunoaşterea unei
limbi străine de circulaţie internaţională: engleză sau franceză-nivel
avansat; Cunoaşterea unei a doua
limbi de circulaţie internaţiona-

lă-nivel mediu; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel,Poer
Point, Internet – nivel mediu;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate
de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate; 2.
Consilier clasa I, grad profesional
superior – 2 posturi; Condiţii
specifice 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 ştiinţelor juridice,
ştiinţelor sociale, informatică,
relaţii internaţionale sau administraţie publică; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoaşterea unei limbi străine de
circulaţie internaţională: engleză
sau franceză-nivel avansat;
Cunoaşterea unei a doua limbi de
circulaţie internaţională-nivel
mediu; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel,Poer Point, Internet
– nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate;3. Expert clasa I, grad
profesional superior; Condiţii
specifice 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 ştiinţelor juridice,
ştiinţelor sociale, informatică,
relaţii internaţionale sau administraţie publică; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoaşterea unei limbi străine de
circulaţie internaţională: engleză
sau franceză-nivel avansat;
Cunoaşterea unei a doua limbi de
circulaţie internaţională-nivel
mediu; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel,Poer Point, Internet
– nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; In cadrul concursului
se desfăşoară proba suplimentară
de testare a cunoştinţelor de limba
straina, nivel avansat, respectiv
testare la limba engleză sau franceză, în funcţie de cunoştiinţele
candidaţilor. Data de sustinere a
probei suplimentare: 30.08.2016,
ora 10:00; Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data publi-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Prior Trading Company SRL - Pitești, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autoutilitară
camion Fiat Ducato, serie șasiu ZFA24400007679763, an fab.
2005, AG-15-PRI, 18.030 lei; Autoutilitară Mercedes Benz, serie
șasiu WDB9026611R504828, an fab. 2003, AG-22-PRI, 11.270
lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima 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 RO17TREZ0465067XXX013347,
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații ﬁscale
restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 17-082016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 18-08-2016, ora
11:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot aﬂa de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3252.

cării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
ANOFM.
l SC CET Arad SA, In baza
prevederilor OUG nr.109/2011
privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice, aprobata
cu modificari prin Legea nr.
111/2016, anunţă demararea
procesului de selecţie/desemnare a
candidatilor pentru functiile de
membri ai Consiliului de Administraţie, in perioada 28 iulie – 29
august 2016. ANUNT PRIVIND
SELECTIA MEMBRILOR
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE. I.Societatea organizatoare: SC CET Arad SA persoana
juridica romana, avand forma
juridica de societate comerciala pe
actiuni cu capital majoritar
detinut de Consiliul Local al
Municipiului Arad, fiind pe cale de
consecinta o intreprindere publica
in sensul art.2, pct.2, lit.b) din
O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu
modificari prin Legea nr.111/2016.
II.Atributiile consiliului de administratie: SC CET Arad SA este
administrata de un consiliu de
administratie, care este insarcinat
cu indeplinirea tuturor actelor
necesare si utile pentru realizarea
obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de
lege pentru adunarea generala a
actionarilor. Consiliul de administratie va fi format din 5-9 membri.
Numarul administratorilor
urmeaza a fi stabilit de catre
adunarea generala in sedinta de
constituire a consiliului de administratie. Lista completa a atributiilor consiliului de administratie se
regaseste in actul constitutiv al
societatii, in Legea nr.31/1990,
republicata cu modificarile si
completarile ulterioare si in OUG
nr.109/2011 privind guvernanta
corporativa a intreprinderilor
publice. Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv de 4 ani. Administratorii
desemnati isi vor exercita
mandatul in baza unor contracte
de mandat. Planul de administrare
ce urmeaza a fi intocmit de catre
consiliul de administratie, se
elaboreaza in vederea realizarii
indicatorilor de performanta finaciari si nefinanciari aprobati de
adunarea generala a actionarilor,
precum si in vederea realizarii
obiectivelor si indicatorilor de
performanta stabiliti de autori-

tatea publica tutelara conform
scrisorii de asteptari. Scrisoarea de
asteptari reprezinta documentul
de lucru prin care autoritatea
publica tutelara, stabileste performantele asteptate de la organele
administrative si de conducere ale
societatii in vederea asigurarii
serviciului public. Scrisoarea de
asteptari se va regasi pe site-ul
societatii si al autoritatii publice
tutelare. III.Conditii impuse
pentru candidatii la functiile de
administratori: 1.Conditii generale: -experienta in activitatea de
administrare /management; -experienta in activitatea de administrare /management a/al unor
intreprinderi publice profitabile
sau a/al unor societati comerciale
profitabile in domeniul de activitate al societatii comerciale; -are
cetatenie romana, cetatenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand
spatiului Economic European si
domiciliul in Romania;-cunoaste
limba romana, scris si vorbit; -are
varsta minima reglementata de
prevederile legale;-are capacitatea
deplina de exercitiu; -indeplineste
conditiile de studii si dupa caz de
vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor functiei. 2.
Conditii specifice: -studii superioare de lunga durata absolvite cu
diploma de licenta; -vechime in
specialitate de minim un 1 an,
respectiv 5 ani pentru domeniul
economic, juridic, contabilitate, de
audit sau financiar daca opteaza
pentru unul dintre cele 2 (doua)
posturi de administrator; -în cazul
candidaţilor care sunt administratori in functie, aceştia depun o
cererea pentru reinnoirea mandatului adresata adunarii generale a
actionarilor însoţită de un raport
de activitate pentru perioada
mandatului efectuat; -să nu se afle
într-o situaţie de conflict de interese sau incompatibilitate conform
legii; -nu pot fi administratori
persoanele care potrivit legii sunt
incapabile ori care au fost
condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz
de fals, inselaciune, delapidare,
marturie mincinoasa, dare sau
luare de mita, pentru infractiunile
prevazute de Legea nr.656/2002
pentru prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor, precum si pentru
instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
actelor de terorism, cu modificarile
si completarile ulterioare, pentru
infractiunile prevazute la art.143-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Neo Construct Industrial SRL - Pitești, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Stație betoane
agregate minerale, 397.350 lei; Stație betoane, 223.050 lei;
Mașină de șlefuit și calibrat, 39.675 lei; Polizor dublu cu mașină de
rectiﬁcat 338 FC, 5.700 lei. Prețurile menționate reprezintă 75%
din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada
depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO17TREZ
0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu
au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente
speciﬁcate la art. 250 din Codul de Procedură Fiscală republicat,
până în ziua de 17-08-2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în
data de 18-08-2016, ora 14:00:00, la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, cam. 5. Bunurile
sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, cam. 5, tel.
0248.211511 - 3252.

145 din Legea nr.85/2006 privind
procedura insolventei, cu modificarile si compeltarile ulterioare;
-competente manageriale, tehnice
si personale, experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi
publice profitabile, a/al unor societati comerciale profitabile in
domeniul de activitate al societatii
comerciale, sau a/al unor societati
comerciale profitabile. IV. Criterii
de selectie a candidatilor pentru
functiile de membri ai consiliului
de administratie: 1.Selecţia candidatilor: -selectia/evaluarea se
realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului
egal si transparentei si cu luarea in
considerare a specificului domeniului de activitate al societatii
comerciale; este realizata de catre
comitetul de nominalizare din
cadrul consiliului de administratie
asistat de un expert independent
specializat in recrutarea resurselor
umane; candidaţii vor trebui să
aibă în vedere faptul că procedura
vizează doar selectarea de candidaţi şi întocmirea listei scurte,
membrii consiliului de administraţie urmând a fi desemnaţi de
către adunarea generală a acţionarilor; lista scurta cuprinde
maximum 5 candidati pentru
fiecare post de membru in consiliul
de administratie si este realizata
de comitetul de nominalizare din
cadrul consiliului de administratie
asistat de un expert independent
specializat in recrutarea resurselor
umane. 2.Criteriile de selectie/
evaluare: -îndeplinirea condiţiilor
generale şi specifice; a celor cerute
prin Legea nr.111/2016 pentru
aprobarea OG nr.109/2011 privind
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; activitate
pentru perioada mandatului efectuat, in cazul administratorilor în
funcţie care doresc reînnoirea
mandatului; experienta in activitatea de administrare/management; experienta in activitatea de
administrare/management a/al
unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati comerciale profitabile intr-unul dintre
domeniile de activitate al societatii; -experienta de minim 5 ani
in domeniul economic, juridic,
conatabilitate, de audit sau finaciar ( criterii care se aplica pentru
posturile de administratori cu
studii economice/juridice/audit/
financiar). V.Aspecte privind
desfasurarea procedurii de desemnare a administratorilor: -numirea
şi inlocuirea membrilor consiliului
de administratie se face exclusiv
de catre adunarea generala a actionarilor; -membrii consiliului de
administratie vor fi desemnati de
catre adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de
administratie in functie; -propunerile se vor face numai dintre
candidatii selectati in prealabil, de
catre comitetul de nominalizare
din cadrul consiliului de administratie asistat de un expert independent specializat in recrutarea
resurselor umane, inclusi in lista
scurta a candidatilor; -propunerile
pentru functiile de membri ai
consiliului de administratie vor fi
supuse votului actionarilor in
cadrul sedintei adunarii generale a
actionarilor; -lista scurta a candidatilor selectati va cuprinde
maximum 5 canditati pentru
fiecare post de membru al consiliului de administratie; -membrii
consiliului de administratie vor
deveni acele persoane, propuse
pentru a fi alese in consiliul de
administratie care cumuleaza cele
mai multe voturi acordate din
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partea actionarilor; -in dreptul
fiecarui candidat actionarii mentioneaza numarul de voturi acordate; -fiecare actiune detinuta, da
dreptul la un vot in adunarea
generala a actionarilor; -candidatii
care au obtinut cele mai multe
voturi in cadrul adunarii generale
a actionarilor vor constitui consiliul de administratie. Nota: -cel
putin doi dintre membrii consiliului de adminsitratie desemnati
trebuie sa aiba studii economice
sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel
putin 5 ani; -1 sau 2 membri ai
consiliului de administratie pot fi
din rândul funcţionarilor publici
sau altor categorii de personal din
cadrul autorităţii publice tutelare
ori din cadrul altor autorităţi sau
instituţii publice; -membrii consiliului de administratie nu pot face
parte din mai mult de 3 consilii de
administratie ale intreprinderilor
publice: regii autonome sau societati comerciale. Prin exceptie de
selectie de mai sus, in cazul incetarii mandatului unora dintre
membrii consiliului de administratie, selectia noilor membri se va
face din lista scurta alcatuita in
procesul de selectie, daca aceasta
include persoane care nu au fost
numite ca membri ai consiliului de
administratie. Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in
mod corespunzator atributiile
poate fi reinnoit ca urmare a unui
proces de evaluare. In cazul in
care administratorii propusi sunt
administratori in functie, cererea
pentru reinnoirea mandatului se
adreseaza adunarii generale a
actionarilor cu obligatia de a
prezenta un raport de activitate
pentru perioada mandatului efectuat. VI.Documentele necesare
pentru depunerea candidaturilor/
dosarelor de candidatura: -copia
actului de identitate; -copiile documentelor din care sa ateste nivelul
studiilor si ale altor documente
care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care
atesta indeplinirea conditiilor
specifice; -copia carnetului de
munca, conforma cu originalul,
sau, dupa caz, o adeverinta care sa
ateste vechimea in munca, in
meserie si/sau in specilaitatea
studiilor; -cazier fiscal; -cazier
judiciar sau o declaratie pe proprie
raspundere prin care candidatul
va confirma ca nu se afla intr-una
din situaţiile prevăzute la art.6 din
OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ori ca nu a suferit o
condamnare pentru o infractiune
legata de conduita profesionala
(modelul declaratiei este atasat);
curriculum vitae (format european); raport de activitate pentru
perioada mandatului efectuat,
pentru administratorii în funcţie
care doresc reînnoirea mandatului;
declaratie pe proprie raspundere
care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale
personale in scopul procedurii de
recrutare si selectie, precum si de a
se putea verifica informatiile
furnizate (modelul declaraţiei este
atasat). Nota: -candidatii selectati
si inscrisi in lista scurta, vor
intocmi in baza elementelor din
scrisoarea de asteptari a autoritatii
publice tutelare si in baza informatiilor publice legate de activitatea
intreprinderii publice, o declaratie
de intentie care reprezinta viziunea sau programul privind
dezvoltarea intreprinderii publice.
Declaratia de intentie este parte
componenta a evaluarii finale a
acestora pentru clasificare si
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ANUNȚURI

numire. VII.Inscriere: Candidatii
pentru functiile de membri in
consiliul de administratie trebuie sa
indeplineasca conditiile impuse la
cap.III si cap.VI de mai sus mentionat. In acest sens candidatii
pentru functiile de membri ai
consiliului de administratie, vor
depune personal sau prin posta
pana la data de 22 august 2016, ora
13.00, la registratura societatii SC
CET Arad SA, cu sediul in Municipiul Arad, Calea 6 Vanatori FN,
dosarul de candidatura. Dosarele
de candidatura se depun în plic
închis şi sigilat. Candidaţii vor
primi un număr de înregistrare şi
data depunerii candidaturii de la
registratura societatii. Plicul va
avea menţiunea ”Candidatură
pentru funcţia de membru în
Consiliul de Administraţie al SC
CET Arad SA” precum şi numele
si prenume adresa de domiciliu şi
date de contact ale candidatului.
VIII. Precizari finale. Candidatii
vor trebui sa aiba in vedere faptul
ca procedura initiala vizeaza doar
selectia candidatilor pentru functia
de membri ai consiliului de administratie al SC CET Arad SA,
membrii consiliului urmand a fi
desemnati de catre adunarea generala a actionarilor in sedinta de
constituire din data de 29 august
2016. Selectia candidatilor se va
realiza de catre comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de
administratie asistat de un expert
independent specializat in recrutarea resurselor umane, in data de
23 august 2016. Candidatii selectati
si inscrisi in lista scurta, vor fi
contactati telefonic/e-mail, de catre
reprezentantii SC CET Arad SA,
pentru depunerea declaratiei de
intentie. Declaraţiile pe propria
răspundere/consimtamant solicitate, se pot descărca de pe site-ul
societăţii sau se pot obţine de la
secretariatul societăţii.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Anticariat Aurora, cumpărăm
tablouri, icoane vechi, grafică,
carte veche românească, manuscrise, autografe, cărți vechi şi noi,
sfeşnice, mic mobilier, gramofoane, porțelan, diverse obiecte
vechi.0751.221.166.

ÎNCHIRIERI OFERTE
l SCM Igiena cu sediul în B-dul
Unirii nr. 57, bl. E4, sector 3, oferă
spre închiriere următoarele spaţii
comerciale: -56mp în B-dul Lacul
Tei nr. 126- 128, bl. 17, sector 2;
-18mp în Calea Rahovei nr. 360,
bl. 10A, sector 5; -86mp în Str. 1
Mai (fosta Compozitorilor) nr. 28,
Complex Comercial Drumeţului,
sector 6; -63mp în Str. Turnu
Măgurele nr. 17, Complex Com
sector 2; -34mp în Str. Elena Văcărescu nr. 9, bl. XX1/2, sector 1;
-54mp în Str. Drumul Taberei nr.
24, Complex Com. 4, sector 6;
-20mp în Şos. Mihai Bravu nr. 98106, bl. D16, sector 2. Relaţii la
tel.: 021-3230723.

REUNIUNE

VINERI / 29 iULIE 2016

CITAȚII
l Se citează pârâtul Ungureanu
Constantin, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Rm. Vâlcea, str. Matei
Basarab, nr. 14, bl. 119, sc. A, ap.
13, pentru termenul din
10.08.2016 la Judecătoria Rm.
Vâlcea, în dosar nr. 6942/288/2016
(ordonanță preşedințială)
l Petre Ivancea cu domiciliul în
loc. Ciorani, sat Cioranii de Jos,
nr. 1069, jud. Prahova, este chemat
la Judecătoria Mizil, str. Mihai
Bravu, nr. 73, în dosarul nr.
772/259/2016, în ziua de
22.08.2016, în calitate de parat, în
proces cu SC Electrica Furnizare
SA - Agenţia Ploieşti în calitate de
reclamanta pentru Fond-cerere de
valoare redusă. În caz de neprezentare a părţilor, se va putea
trimite un înscris, judecata
urmând a se face în lipsă.

DIVERSE
l Bucur SA informează investitorii că raportul aferent semestrului I (la 30.06.2016), întocmit
conform prevederilor regulamentului CNVM nr. 1/2006, este disponibil începând cu data de
28.07.2016 prin Autoritatea de
Supraveghere Financiară, Bursa
de Valori Bucureşti, precum şi pe
w e b - s i t e - u l p r o p r i e w w w.
bucurcom.ro- secţiunea Acţionariat – Documente. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la
sediul societăţii, tel 021-323.67.30;
fax 021-323.67.36; e-mail office@
bucurcom.ro.
l S.C. Agroinvest Plus S.R.L.
titularul proiectului Construcție
spălătorie auto şi spațiu administrativ, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul Spălătorie auto şi
spațiu administrativ, propus a fi
amplasat în Bucureşti, sector 4,
strada Intrarea Binelui 1A. Informațiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul A.P.M.
Bucureşti din Aleea Lacul Morii
nr. 1, sector 6 şi la sediul S.C.
Agroinvest Plus S.R.L. strada
Rediu nr. 53 sector 4, Bucureşti, în
zilele de luni până vineri, între
orele 9.00- 12.00. Observațiile
publicului se primesc zilnic la
sediul A.P.M. Bucureşti.
l VIA INSOLV SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, tel/fax 0244 519800, numită
administrator judiciar conform
incheierii din data de 18.07.2016,
pronunţata de Tribunalul Prahova,
Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ si Fiscal - Biroul
F a l i m e n t , î n d o s a r u l n r.
4167/105/2016, anunţă deschiderea
procedurii generale a insolvenţei
debitoarei ASA LHS Construct
SRL, Sinaia, B-dul Ferdinand, nr.
17C, jud. Prahova, J29/2980/2008,
CUI 24666970.. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
a dm i t e r e a c r e a nţ e l or est e
05.09.2016.Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor este
25.09.2016. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii si
pentru definitivarea si afişarea
tabelului definitiv al creanţelor este
20.10.2016. Prima adunare a creditorilor la data de 30.09.2016, ora
14.00, la sediul administratorului
judiciar
l Se comunică pârâtului Cazacu
Petrică, în dosarul civil nr.

32/239/2016, Judecătoria Hârlău,
dispozitivul hotărârii S.C.
401/21.04.2016: Admite acțiunea
formulată de reclamanta Cazacu
Ștefănița Elena, cu domiciliul
procedural ales la cabinet avocat
Simionescu Sorina din Iaşi, str.
Sf.Lazăr, nr.2, județul Iaşi, în
contradictoriu cu pârâtul Cazacu
Petrică din sat Războieni, comuna
Ion Neculce, județul Iaşi, aşa cum
a fost ea ulterior precizată.
Dispune desfacerea căsătoriei
încheiată între părți la data de
17.09.2011 şi înregistrată în Registrul Stării Civile al Primăriei
Comunei Ion Neculce județul Iaşi
la nr.20, din vina exclusivă a
soțului pârât, în condițiile art.373
lit.b şi art.379 alin.1 C.civ. Dispune
ca exercitarea autorității părinteşti
pentru minora Cazacu Corina,
născută la data de 18.08.2009, să
se facă în mod exclusiv de către
reclamantă, conform art.398 C.civ.
În baza art.400 C.civ., stabileşte ca
locuința minorei Cazacu Corina,
născută la data de 18.08.2009,
după divorț, să fie la domiciliul
reclamantei. În temeiul art.396,
402 şi 504 C.civ. , raportat la
art.529 alin.2 C.civ., obligă pe
pârât la plata unei pensii de întreținere lunare în cuantum de
220,50 lei în favoarea minorei
Cazacu Corina, născută la data de
18.08.2009, începând cu data
introducerii prezentei acțiuni pe
rolul Judecătoriei Iaşi, 27.02.2015,
şi până la majoratul acesteia,
conform art.499 alin.1 şi art.532
alin.1 C.civ. În baza art.383 alin.3
C.civ., dispune în sensul revenirii
reclamantei la numele de familie
avut anterior căsătoriei, anume
acela de Apestioaei. În temeiul
art.453 C.proc.civ., obligă pe pârât
la plata sumei de 4915 lei, cu titlu
de cheltuieli de judecată către
reclamantă. Cu drept de apel în
termen de 30 de zile de la comunicare, apel care se va depune la
Judecătoria Hârlău sub sancțiunea nulității. Pronunțată în
şedință publică, azi, 21.04.2016.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al
S.C. Compania de Librării Bucureşti S.A., cu sediul în Bucureşti,
Bd. Unirii nr.10, bl. 7B, sector 4,
înmatriculată la O.R.C. nr.
J40/6333/1992, cod unic
RO361307, convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor societății în data de
31.08.2016, orele 8, la sediul din
Bd. Unirii nr.10, bloc 7B, sector 4,
Bucureşti, cu următoarea ordine
de zi: 1. Aprobare privind înființarea punctului de lucru al societății (librăria nr. 188) în incinta
Liceului Teoretic Național din str.
Buzeşti nr. 14-18, sector 1, Bucureşti. La şedință pot participa
acționarii înscrişi la data de
02.08.2016 în Registrul Acționarilor ținut de societate prin grija
Consiliului de Administrație.
Informații suplimentare la telefon:
0213139645, de luni până vineri,
între orele 9-14.
l Convocare: Consiliul de Administraţie al S.C. ”COMNORD”
S.A., persoană juridică română,
având Cod Unic de Înregistrare
1590368, atribut fiscal RO şi
număr de Ordine la Registrul
Comerţului J40/493/1991, cu
sediul în Bucureşti, Calea Griviţei
nr.136, sector 1, în temeiul prevederilor Actului constitutiv al societăţii şi prevederilor Legii nr.
31/1990 republicată, Convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor societăţii pentru data

de 30.08.2016, ora 12.00. Ședinţa
Adunării Generale Ordinară a
Acţionarilor va avea loc la sediul
societăţii din Bucureşti, Calea
Griviţei nr.136, sector 1. La
Adunarea Generală Ordinară sunt
invitaţi să participe toţi acţionarii
aflaţi în evidenţa Registrului Acţionarilor şi Registrului de Acţiuni
la data de 19.08.2016. Pe ordinea
de zi a Adunării Generale Ordinare, sunt înscrise următoarele
probleme: 1. Prezentarea raportului Consiliului de Administraţie
privind situaţiile financiare anuale
consolidate pentru anul 2015; 2.
Prezentarea raportului auditorului
financiar privind situaţiile financiare anuale consolidate pentru
anul 2015; 3. Aprobarea situaţiilor
financiare anuale consolidate
pentru anul 2015; 4. Aprobarea
datei de 15.09.2016 ca data de
înregistrare, conform art. 238 din
Legea nr. 297/2004. În situaţia în
care Adunarea Generală nu va
putea delibera şi vota în mod
valabil o a doua Adunare Generală Ordinara este convocată
pentru ziua de 31.08.2016, la ora
12.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi
ordine de zi. După publicarea
convocării, acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social are/
au dreptul: a) de a introduce
puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel
mult 15 zile de la data publicării
convocării, cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare
sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea
generală; şi b) de a prezenta
proiecte de hotărâre, în termen de
15 zile de la data publicării convocării, pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin
servicii de curierat sau prin
mijloace electronice). Se precizează că acţionarii ce vor fi împiedicaţi de anumite împrejurări să
participe la Adunările Generale
vor putea mandata, în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990
republicată şi Regulamentul
C.N.V.M. 1/2006 şi 6/2009, printr-o
procură specială o terţă persoană
care să participe şi să voteze în
numele lor şi pentru ei, în Adunările Generale, în condiţiile legii.
Procurile speciale pot fi ridicate de
la sediul societăţii sau de pe web
site-ul www.comnord.ro, începând
cu data convocării şi vor fi depuse
spre înregistrare la secretariatul
adunării până cel târziu la data de
28.08.2016. Procurile speciale vor
putea fi transmise spre înregistrare
şi pe fax sau email în format pdf.,
reprezentantul acţionarului fiind
obligat ca la data adunării generale să aibă asupra sa procura în
original. Acționarii înregistrați la
data de referință au posibilitatea
de a vota prin corespondență
înainte de adunarea generală utilizând formularul de vot prin corespondență existent şi pe site-ul
societăţii. Formularele de vot prin
corespondență completate şi
semnate se vor expedia la sediul
societății, cu confirmare de
primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel
târziu cu 48 ore înainte de
adunare. Formularele primite
ulterior termenului stabilit nu vor
fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorității în
adunarea generală. Informațiile
cu privire la convocarea adunării
generale şi la documentele care
urmează să fie prezentate adunării
generale, proiectul de hotărâre,

formularele de procură specială
care urmează să fie utilizate
pentru votul prin reprezentare,
precum şi formularele care
urmează să fie utilizate pentru
votul prin corespondență sunt
puse la dispoziția acționarilor pe
website-ul societății (www.
comnord.ro) sau la sediul societății
în zilele lucrătoare, intre orele
9.00–17.30. Acţionarii au dreptul
să formuleze întrebări privind
punctele de pe ordinea de zi ale
Adunărilor Generale în condiţiile
art. 13 din Regulamentul
C.N.V.M. 6/2009, după ce acţionarii vor fi identificaţi sau dacă
buna desfăşurare şi pregătire a
adunărilor generale precum şi
protejarea confidenţialităţii şi a
intereselor comerciale a societăţii,
permite acest lucru. Documentele
privind problemele incluse în
ordinea de zi a Adunărilor Generale pot fi consultate la sediul
societăţii sau pe pagina de internet
www.comnord.ro, începând cu
data convocării. Documentele
aferente şedinţelor, inclusiv propunerile de hotărâre şi procurile
speciale pot fi obţinute de la dna.
Stefan Alina– tel. 021/2066800. Se
propune ca data de înregistrare,
conform art. 238 din Legea nr.
297/2004, data de 15.09.2016.
Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMNORD S.A.
Oleana Negoita.
l SC Princo Grup SA, cu sediul
în Str.Av.Ion Muntenescu, nr.1-3,
Sector 2, Bucureşti prin Administrator Unic, Florescu Costel,
domiciliat în Bucureşti, Str.
Turbinei, Nr.18, Sector 2, identificat cu CI Seria RR Nr.406837,
convoacă în temeiul Legii 31/1990
Adunarea Generală Extraordinară
a A c ţ i o n a r i l o r, l a d a t a d e
31.08.2016, ora 11.00, la sediul
societăţii, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 20.08.2016 cu
următoarea ordine de zi: 1.
Punerea în discuţie a prelungirii
de către societate a contractului de
credit nr. TARG/226/2015 în suma
de 1.000.000 (unmilionlei) RON
(“contractul de credit” sau “Facilitatea”)), încheiat cu UniCredit
Bank SA (“Banca”). 2.Punerea în
discuţie a prelungirii de către
societate a contractului de credit
nr. TARG/225/2015 în suma de
500.000 (cincisutemiilei) RON
(“contractul de credit” sau “Facilitatea”)), incheiat cu UniCredit
Bank SA (“Banca”) precum şi
3.Punerea în discuţie privind
garantarea creditului acordat de
către UniCredit Bank SA,
conform contractelor de credit de
mai sus menţionate, după cum
urmează: a.Punerea în discuţie
privind ipoteca mobiliară asupra
conturilor şi subconturilor,
deschise sau care vor fi deschise de
către Societate în evidenţele
UniCredit Bank SA conform
contractului de ipotecă mobiliară;
b.Punerea în discuţie privind
ipoteca mobiliară având ca obiect
Presa Panouri nr de inv. 20246,
CNC Record nr. inv.20255, Wenining nr. Inv. 20212 şi Cazan
centrala nr. Inv 20218 precum şi
creanţe băneşti născute din poliţele de asigurare; c.Punerea în
discuţie privind ipoteca mobiliară
stocuri de tocatoare, panouri
lemn, precum şi creanţe băneşti
născute din poliţele de asigurare;
d.Punerea în discuţie privind
ipoteca mobiliară având ca obiect
poliţele de asigurare ce au ca
obiect asigurarea bunului imobil
cu nr. Cadastral 70318-C1, C2, C3,
C4, C5, C6, C7 înscris în Cartea

Funciară nr.70318 a localităţii
Buciumeni, Jud.Dâmboviţa, e.
Punerea în discuţie privind
ipoteca mobiliară având ca obiect
echipamentele tehnologice cu nr.
de inv. 20014; 20019, 20155, 20156,
20168, 20023, 20158, 20159, 20160,
20161, 20229, 20230, 20169; f.Punerea în discuţie privind fideiusiune constituită de Florescu
Costel cu titlu gratuit şi în solidar
cu împrumutul in foram şi continutul agreeate de bancă; g.
Punerea în discuţie privind
ipoteca mobiliară şi interdicţiile de
înstrăinare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare,
construire, amenajare şi alipire
precum şi privilegiul finanţatorului asupra bunului imobil
compus din teren în suprafaţă de
21.516mp şi construcţiile cu nr.
Cadastral 70318-C1 , C2, C3, C4,
C5, C6, C7 proprietatea lui
PRINCO GRUP SA situate în
comuna Buciumeni, Jud.Dâmboviţa înscris în Cartea Funciară
nr.70318 a localităţii Buciumeni,
Jud.Dâmboviţa; 4.Punerea în
discuţie privind desemnarea dl
Florescu Costel în calitate de
Administrator al societăţii pentru
aprobarea semnării oricăror documente necesare în legătură cu
aceste contracte sau cu orice alt
act juridic încheiat de părţi în
legătură cu acestea, de către acţionarul majoritar şi administratorul
unic al Societăţii. În cazul neîntrunirii cvorumului prevăzut de lege,
a doua adunare este convocată în
ziua de 01.09.2016, ora 12.00, în
acelaşi loc cu aceeaşi ordine de zi.

LICITAȚII
l Foraj Bucuresti SA Bucureşti,
str. Cpt. Aviator Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1, cod de
identificare fiscală 1567268,
număr de ordine în registrul
comerţului J40/1864/1991, prin
lichidator judiciar VIA INSOLV
SPRL cu sediul in Ploieşti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, Prahova, dosar nr. 14605/3/2011,
Tribunalul Bucureşti, Secția a
VII-a Civilă, scoate la vânzare
prin licitaţie publică la pretul de
evaluare redus cu 50%: - 4.563.372
actiuni, reprezentand 95,8013%
din capitalul social al Foradex
Vest SA Bucuresti, sector 1, str.
Milcov, nr. 5, cladirea C25,
J40/3266/2012, CUI 29948491, la
valoarea de 1,12295 lei/actiune,
respectiv 5.124.438,59 lei; 891.951 actiuni, reprezentand
71,77% din capitalul social al
Foradex Valea Oltului SA Bucuresti, sector 1, str. Cpt. Aviator
Gheorghe Demetriade, nr. 14,
cam.1, J40/3251/2012, CUI
29948360, la valoarea de 1,2099
lei/actiune, respectiv 1.079.171,50
lei.
Persoanele interesate vor achizitiona caietul de prezentare de la
sediul lichidatorului judiciar şi vor
depune oferta impreuna cu taxa
de garanţie de 5% din valoarea
stabilită pentru bunul scos la
vânzare până cel mai târziu în
preziua organizării licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de
11.08.2016, ora 14/00. In cazul
neadjudecării vânzarea va fi
reluată la 18.08.2016, 25.08.2016
respectiv 01.09.2016 la aceeasi ora
la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax 0244 519800.
l Rotomotor SRL Galaţi, C.U.I.
11538324, prin lichidator judiciar
EXPERT AM IPURL, cu sediul în
Galaţi, str. Plantelor, nr.7,

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
d e s e m n a t î n D o s a r n r.
4065/121/2015, scoate la vânzare
prin licitaţie publică, în datele de :
03,10,17.08.2016, ora 13.00 următoarele bunuri la preţurile ce
reprezinta 90% din cele stabilite
prin raportul de evaluare: autoutilitară Dacia (2005) preţ 3.960 lei,
autoturism Wolkswagen Passat
(1996) preţ 4.275 lei. Preturile nu
contin TVA.Bunurile pot fi vizionate la punctul de lucru din com.
Tulnici, sat Lepsa, tel. 0742555455.
Ofertanţii vor achita până la ora
licitaţiei contravaloarea Caietului
de sarcini şi garanţia de 10% din
preţul de vânzare. Prezentul anunţ
constituie şi notificare către creditori, debitori şi orice altă persoană
interesată în cauză. Relaţii suplimentare la telefon 0236/470525;
0722/654481.
l SC Internaţional Alpha Trans
SRL, prin lichidator judiciar anunţă
vânzarea la licitaţie publică a bunurilor mobile aflate în patrimoniul
societăţii debitoare conform raportului de reevaluare, a regulamentului de vânzare a bunurilor ce au
fost încuviinţate de Adunarea
Creditorilor din 06.11.2014 şi
12.05.2016. Preţul de pornire al
licitaţiilor este redus cu 25% din cel
stabilit în raportul de reevaluare.
Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe
data de: 03.08.2016, 05.08.2016,
10.08.2016, 12.08.2016, 17.08.2016,
19.08.2016, 24.08.2016, 26.08.2016,
31.08.2016 şi 02.09.2016 orele
12.00, la sediul lichidator judiciar
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii
suplimentare sediul lichidator judiciar, cât şi la telefon 0344104525.
l Debitorul SC Nei Guard SRL
-în insolvenţă, prin administrator

judiciar Dinu, Urse şi Asociaţii
SPRL, scoate la vânzare: Întreprinderea NEI GUARD SRL -în
insolvenţă (fondul de comerţ aflat
în patrimoniul debitoarei). Preţul
de pornire al licitaţiei pentru
fondul de comerţ este de 315.300
euro, exclusiv TVA. Preţul Caietului de sarcini este de 5.000 lei,
exclusiv TVA. Prima şedinţă de
licitaţie a fost fixată la data de
10.08.2016 iar dacă fondul de
comerţ nu se adjudecă la această
dată, următoarele şedinţe de licitaţii au fost fixate în data de
17.08.2016, 24.08.2016, 31.08.2016,
07.09.2016 şi 14.09.2016 ora 15.00.
Detaliile sunt menţionate în
Caietul de sarcini. Participarea la
licitaţie este condiţionata de:
c o n s e m n a r e a î n c o n t u l n r.
RO26BUCU1082235335043RON
deschis la Alpha Bank Romania,
cel târziu cu o zi lucrătoare înainte
de data şi ora stabilită pentru
şedinţa de licitaţie, a garanţiei de
10% din preţul de pornire al licitaţiei; achiziţionarea cel târziu cu o
zi lucrătoare înainte de data şi ora
stabilită pentru şedinţa de licitaţie
a Caietului de sarcini. Preţul caietului de sarcini se achită prin OP
î n
c o n t u l
n r .
RO43INGB5514999900513726
deschis la ING Bank -Sucursala
Dorobanţi, pe seama administratorului judiciar Dinu, Urse şi
Asociaţii SPRL sau în numerar la
sediul ales al acestuia din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, etaj 5,
sector 1. Toate şedinţele de licitaţii
se vor desfăşura la sediul ales al
administratorului judiciar din
Bucureşti, Str. Buzesti nr.71, etaj 5,
sector 1. Pentru relaţii suplimentare sunaţi la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l Organizatorul licitaţiei: RPL
Ocolul Silvic Ghimeş-Făget RA,
comuna Ghimeş-Făget, sat Făget,
strada Principală, telefon/fax:
0234.385.727, e-mail: os.ghimesfaget@yahoo.com. Data şi ora
desfăşurării licitaţiei: 19.08.2016,
ora 15.00. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul R.P.L.Ocolul Silvic
Ghimeş-Făget R.A., din localitatea
Ghimeş-Făget, sat Făget, strada
Principală. Tipul licitaţiei: Licitaţie
publică cu strigare. Licitaţia este
organizată şi se va desfăşura
conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase proprietate publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.924/2015. Data şi ora organizării
preselecţiei: 11.08.2016, ora 17.00.
Data şi ora limită până la care poate
fi depusă documentaţia pentru
preselecţie şi înscrierea la licitaţie:
10.08.2016, ora 16.00. Lista partizilor, preţul de pornire şi pasul de
licitaţie pentru fiecare partidă sunt
afişate la sediul organizatorului şi pe
site-ul. www.ocoalederegim.ro.
Volumul total de masă lemnoasă pe
picior este de: 459mc. Din care pe
natură produse: -Produse principale: -0mc; -Produse secundare:
-0mc; -Produse de igienă: -0mc;
-Produse accidentale: -459mc şi
respectiv pe specii şi grupe de specii:
-Răşinoase: -459mc; -Fag: -0mc;
-Stejar: -0mc; -Diverse tari: -0mc;
-Diverse moi: -0mc. Masa lemnoasă
pe picior oferită spre vânzare nu
provine din fondul forestier proprietate publică certificat. Masa
lemnoasă rămasă neadjudecată va
face obiectul unei noi licitaţii în data
de 02.09.2016, ora 15.00, cu preselecţie în data de 26.08.2016, ora
15.00. Data şi ora limită până la care
poate fi depusă documentaţia
pentru preselecţie şi înscrierea la

licitaţie: 25.08.2016, ora 16.00. Masa
lemnoasă rămasă neadjudecată
după a doua licitaţie se va putea
adjudeca prin negociere în condiţiile
prevăzute de reglementările în
vigoare. Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul organizatorului
licitaţiei începând cu data de
28.07.2016. Pentru informaţii şi date
suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei la telefon/fax:
0235.385.727, e-mail: os.ghimesfaget@yahoo.com. Persoană de
contact Ing.Fond Forestier Moisă
Ion.
l Conducte, țevărie, țevi, tubaje,
tuburi şi articole conexe. 1. Date
identificare achizitor: Societatea
FISE ELECTRICA SERV S.A
-SISE Electrica Transilvania Sud,
cu sediul în Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, CUI 14493251, tel.:
0372/680372, fax: 0268/305504,
achiziționează conducte, ţevărie,
ţevi, tubaje, tuburi şi articole
conexe, Cod CPV 44160000-9; în
cantitățile şi condițiile prevăzute
în documentația de atribuire; 2.
Procedura aplicată: „Licitație
deschisă”. Prezenta nu este o
procedură de achiziții publice, ci
se derulează conform procedurii
de achiziții interne a Societății
FISE ELECTRICA SERV S.A; 3.
Împărțire pe loturi: DA; 4. Nu se
acceptă oferte alternative; 5. Locul
de livrare a produselor: DDP beneficiar depozitele din cadrul SISE
Transilvania Sud, SISE Transilvania Nord, SISE Muntenia Nord;
6. Natura şi cantitatea produselor
ce se vor achiziționa: Conducte,
ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe, cantitate acord cadru:
conform documentație de atribuire; 7. Durata acordului cadru:
12 luni de zile. Termenul de

livrare: max. 3 zile de la data
semnării contractului subsecvent;
8. a. Data limită de primire a ofertelor: 16.08.2016, ora 09.00. Data
deschiderii ofertelor: 16.08.2016,
ora 10.00; 8. b. Adresa la care se
depun ofertele: sediul SISE Electrica Transilvania Sud, Braşov, Str.
13 Decembrie nr. 17 A, etaj I,
secretariat general; 8. c. Limba de
redactare a ofertelor: limba
română; 9. Modalităţile de finanţare: surse proprii; 10. Criterii de
calificare conform prevederilor din
Fişa de date; 11. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la
data deschiderii ofertelor; 12.
Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut; 13.
Garanție de participare: conform
Documentație de atribuire; 14.
Documentația de atribuire poate fi
procurată de la sediul achizitorului. Persoane de contact:
Mihaela Hosu: mihaela.hosu@
ts.electricaserv.ro

PIERDERI
l Pierdut Chitanta achitare integrala apartament, pe numele Pasa
Dumitru si Pasa Gherghina.
Declar nula.
l Pierdut Chitanta achitare integrala apartament, pe numele Heretoiu (Copoiu) Elena. O declar nula.
l Pierdut Adeverinta achitare integrala nr.9300/27.08.1997, pe numele
Petre Claudiu. O declar nula.
l SC Cristim 2 ProdCom SRL,
CUI:6561703, anunță pierderea
chitanței, seria: CCRT, nr.2152488.
Se declară nulă!
l Pierdut certificat de calificare
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seria F nr. 0283854 eliberat sub nr.
2536 în 06.02.2010 pe numele
Popa Ştefănel. Declar nul.
l Pierdut card descărcare tahograf,
eliberate de ARR Vâlcea, pe numele
SC Trans Euroali SRL, din Horezu,
județul Vâlcea. Se declară nul.
l Pierdut Certificat Constatator
de la înființare, pentru Buf Tudor
Bogdan Întreprindere Individuală,
C U I :
2 9 8 0 0 6 2 1 ,
F6/899/23.02.2012, Sediu: Sat
Bistrița-Bârgăului, Comuna
Bistrița-Bârgăului, Nr.504, Județ
Bistrița-Năsăud, declar nul.
l Pierdut atestat profesional nr.
0115402000, valabil în perioada
21.03.2012– 09.03.2017, eliberat de
A.R.R. Tulcea pe numele Sterpu
Hristache. Se declară nul.
l Declar pierdute (nule) legitimație de inspecție fiscală şi ecuson
de inspecție fiscală eliberate de
ANAF pe numele Ştefănescu
Constantina -funcția inspector
principal.
l Declar pierdută (nulă) legimație
de concurs numărul 226 eliberată
de Universitatea Bucureşti Facultatea de Matematică- Informatică
pe numele Flondor P. Elena.
l S.C. Mihailesti Farms S.R.L.,
C.U.I. 33886966, J23/2396/15,
declar pierdute certificat de înreg i s t r a r e s e r i a s e r i a B n r.
3098834/16.07.2015 emis de
O.R.C.T. Ilfov şi certificat constatator emis în baza art.17/1 al.1
lit.b) -Lg.359/2004 de la sediul
social din Bragadiru, CV1, P4, Lot
1, et.3, ap.21, jud. IF, le declar
nule.
publicitate

