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OFERTE SERVICIU
l Angajăm patiseră în zona
Piaţa Amzei, salariu atractiv
şi bonusuri, 0745350008,
0723174199.
l SC Doly-Com Distributie
SRL, cu sediul în Botoşani,
Punct de lucru Abator
Roma-Botoşani, angajează
Agent vânzări - reţea distribuţie carne. Cerinţe: minim
studii medii şi experienţă de
cel puţin trei ani în domeniu.
Cererile şi CV-urile se depun
prin fax la: 0231.565.955 sau
e-mail: office@dolycom.ro.
Relaţii la telefon:
0231.565.970, interior: 123.
l Primăria comunei Sîntana
de Mureş organizează concurs
pentru ocuparea funcției
publice vacante de consilier
clasa I gradul superior din
cadrul Compartimentului
urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina în Construcții.
Condiţiile de desfăşurare a
concursurilor: data până la care
se pot depune dosarele de
înscriere: în termen de 20 de zile
de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial al României– partea a III-a, respectiv
până în data de data de 16
martie 2017 la registratura
primăriei. Data, ora şi locul
organizării probei scrise: 27
martie 2017, ora 10.00, la sediul
Primăriei comunei Sîntana de
Mureș, str. Morii, nr. 26. Interviul se va susţine cu respectarea
prevederilor art.56 alin.(1) din
HG nr. 611/2008. Condiţiile de
participare la concurs: pentru
funcția publică vacantă de
consilier clasa I gradul superior
din cadrul Compartimentului
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina în Construcții.
Condiţii generale: candidatii
trebuie să întrunească condițiile
generale prevăzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind
statutul funcționarilor publici,
republicată 2, cu modificările și
completările ulterioare.
Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul inginerie civilă, arhitectură sau
urbanism; vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde documente prevăzute de art.49 din HGR
nr.611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi
completată. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul
primăriei comunei Sîntana de
Mureş, telefon 0265.323.517.
Primar, Moldovan Dumitru.
l Primăria Comunei Slobozia
Mandra, judeţul Teleorman
organizează în data de
20.03.2017 ora 10.00 (proba
scrisă) şi 21.03.2017 ora 10.00

(interviul) la sediul primăriei,
concurs în vederea ocupării
funcţiei contractuale de
execuţie de inspector, grad
profesional debutant – tehnician cadastru, din cadrul
compartimentului agricol.
Condiţii de participare:Condiţiile prevăzute de art. 3 la
HGR nr.286/2011; Studii
superioare cu diplomă de
licenţă în domeniu cadastru/
agricol; Cunoştiinţe operare
PC. Dosarele de înscriere se
pot depune la sediul Primăriei
Comunei Slobozia Mandra,
până la data de 10.03.2017,
ora 16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei Comunei Slobozia
Mandra sau la numărul de
telefon 0247 359 046.
l Inspectoratul Teritorial de
Muncă Mehedinţi, cu sediul în
Drobeta Turnu Severin, b.dul
Carol I, nr. 3, organizează
concurs în data de 27.03.2017,
ora 10 (proba scrisă) şi
31.03.2017, ora 10 (interviul),
pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacantă de
inspector de muncă, clasa I,
grad profesional asistent, din
cadrul Compartimentului
Control Relaţii de Muncă.Alte
relaţii privind condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia pot fi solicitate la tel.
0252/314907, 0252/313772 sau
la comp. Resurse Umane.
Persoană de contact – Tănăsescu Constantin tel.
0252/314907 int.30.
l Primăria Orașului Vicovu
de Sus, cu sediul în: orașul
Vicovu de Sus, str.Primăriei,
nr.4-6, jud.Suceava, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual
aprobat prin HG nr.286/2011,
modificat şi completat de HG
nr.1027/2014, în cadrul instituţiei: Șofer II, în cadrul
Compartimentului Gospodărire, întreținere, transport auto
marfă, reparații -post vacant
contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice
de participare la concurs:
-permis de conducere categoriile: BE, CE, DE; -atestat
pentru transportul rutier de
persoane; -cunoștințe minime
de mecanică auto; -nivelul
studiilor: școală generală/
școală profesională/liceu;
-minim un an experiență în
funcția de șofer. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului: -proba scrisă: data de
20.03.2017, ora 10.00, la sediul
Primăriei Orașului Vicovu de
Sus; -proba de interviu: data
de 22.03.2017, ora 10.00, la
sediul Primăriei Orașului
Vicovu de Sus. Data-limită
până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile
lucrătoare de la afișare la
sediul Primăriei Orașului
Vicovu de Sus. Date contact:
Nistor
Corina,
tel.0230.413.343.

l Liceul Teoretic „Ion Ghica”
Răcari, cu sediul în localitatea
Răcari, Str.Ana Ipătescu,
nr.81, jud.Dâmbovița, telefon/
fax: 0245.658.479, e-mail:
liceul_racari@yahoo.com,
organizează concurs pentru
ocuparea funcțiilor contractuale vacante de: 1)Secretar: 1
post, perioadă nedeterminată,
conform HG 286/23.03.2011.
Pentru a participa la concurs
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a)studii superioare; b)vechime
necesară ocupării postului: 5
ani de activitate în instituții
bugetare. 2)Administrator de
patrimoniu: 1 post, perioadă
nedeterminată, conform HG
286/23.03.2011. Pentru a
participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: a)studii
medii; b)vechime necesară
ocupării postului: 1 an de
activitate în instituții bugetare. 3) Laborant: 1 post, perioadă nedeterminată, conform
HG 286/23.03.2011. Pentru a
participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: a)studii
superioare de scurtă durată;
b)vechime necesară ocupării
postului: 5 ani vechime în
specialitate. 4) Îngrijitor: 2
posturi (Școala Gimnazială
Răcari, 1 post; Școala Gimnazială Ghergani, 1 post), perioadă nedeterminată, conform
HG 286/23.03.2011. Pentru a
participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: a)studii
medii; b)vechime necesară
ocupării postului: 6 luni
vechime în muncă. 5)Îngrijitor: 2,75 posturi (Școala
Gimnazială Răcari+Școala
Gimnazială Ghergani, 0,75
post; Grădinița cu Program
Prelungit, 0,50 post; Școala
Gimnazială Ghergani, 0,50
post; Liceul Teoretic Răcari, 1
post) -perioadă determinată
(1 an), conform HG
286/23.03.2011. Pentru a
participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: a)studii
medii; b)vechime necesară
ocupării postului: 1 an
vechime în muncă. 6)Paznic:
1 post (Școala Gimnazială
Ghergani) -perioadă determinată (1 an), conform HG
286/23.03.2011. Pentru a
participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: a)studii
medii; b)vechime necesară
ocupării postului: 6 luni
vechime în muncă. 7)
Muncitor calificat: 1 post
( L i c e u l Te o r e t i c R ă c a ri+Școala Gimnazială Ghergani) -perioadă determinată
(1 an), conform HG
286/23.03.2011. Pentru a
participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: a)studii
medii; b)vechime necesară
ocupării postului: 5 ani

vechime în muncă. Concursul
se va organiza conform calendarului următor: -10 martie
2017, ora 15.00 -data-limită
pentru depunerea dosarelor;
-20 martie 2017, ora 09.00
-proba scrisă, la Liceul
Teoretic Răcari; -20 martie
2017, ora 12.00 -proba practică, la Liceul Teoretic Răcari;
-23 martie 2017, ora 09.00
-proba interviu, la Liceul
Teoretic Răcari. Relaţii suplimentare la Liceul Teoretic
„Ion Ghica” Răcari, Str.Ana
Ipătescu, nr.81, jud.Dâmbovița, telefon/fax:
0245.658.479, e-mail: liceul_
racari@yahoo.com.
l Poliția Locală Bârlad, cu
sediul în localitatea Bârlad,
str.George Enescu, nr.4, bl.G2,
jud.Vaslui, organizează
concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiei publice de: -Inspector,
clasa I, grad profesional superior (un post vacant).
Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
27.03.2017, ora 10.00; -proba
interviu în data de 28.03.2017,
ora 10.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii universitare
de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalent, în
ramura: -ştiinţe economice;
-domeniul de licenţă contabilitate, specializarea contabilitate şi informatică de
gestiune, sau domeniul de
licenţă economie, specializarea economie generală;
-vechime în specialitatea
studiilor 9 ani; -cunoştinţe
generale de operare PC.
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 instituţiei. Relaţii suplimentare la sediul instituţiei,
Bârlad, str.George Enescu,
nr.4, bl.G2, parter, compartiment personal RU,
tel.0235.418.707, interior: 15.
l Primăria Comunei Fundu
Moldovei, cu sediul în localitatea Fundu Moldovei,
judeţul Suceava, organizează
concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante
de: -şofer, un post, conform
prevederilor HG nr.286/2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
20.03.2017, ora 10.00; -proba
interviu în data de 22.03.2017,
ora 09.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii -şofer: a)studii medii
liceale absolvite cu diplomă de
bacalaureat; b)vechime 3 ani;
c)posesor al unui permis de
conducere valabil, care să
cuprindă gradele: B, C, BE,
CE. Candidaţii vor depune

dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei
Fundu Moldovei. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Fundu
Moldovei, persoană de
contact: Zdrob Tudor Ion,
telefon: 0731.301.279.
l Conform HG 286/2011,
UM 02587 Bucureşti organizează concurs pentru
ocuparea postului vacant de
personal civil contractual de
asistent medical principal în
cadrul cabinetului ORL din
Secţia expertiză şi asistenţă
medicală de specialitate:
-20.03.2017, ora 10.30 -proba
scrisă; -27.03.2017, ora 10.30
-proba practică; -03.04.2017,
ora 10.30 -interviul; -data-limită de depunere a dosarelor
-10.03.2017, ora 14.00. Nivelul
studiilor: diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare,
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, privind
echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare,
promoţiile 1976-1994,
inclusiv, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare; -adeverinţă examen pentru obţinerea
gradului de principal: -gradul
profesional -asistent medical
generalist -grad principal;
-vechime în muncă: 5 ani şi 6
luni. Depunerea dosarelor şi
organizarea concursului se
vor face la sediul UM 02587
Bucureşti, strada Mircea
Vulcănescu, nr.88, sector 1,
Bucureşti, unde vor fi afişate
şi detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon:
021.318.72.49, 021.318.73.46,
int.128.
l Şcoala Gimnazială Nanov,
cu sediul în localitatea Nanov,
str.Dunării, nr.178B, judeţul
Teleorman, organizează
concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante
de: -îngrijitor, 1/2 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă:
22.03.2017, ora 09.00; -proba
practică: 22.03.2017, ora
12.00; -proba interviu:
22.03.2017, ora 15.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii:
generale sau medii; -vechime:
nu este necesară; -abilitate de
organizare. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la
sediul Şcolii Gimnaziale
Nanov. Relaţii suplimentare
la sediul: Şcolii Gimnaziale
Nanov, persoană de contact:
Mîrtîcu Alina, telefon:
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0247.319.702, fax:
0247.319.702, e-mail: scoala.
nanov@gmail.com.
l Biblioteca Bucovinei
„I.G.Sbiera” Suceava, cu
sediul în Suceava, str.Mitropoliei, nr.4, organizează, în
temeiul HG nr.286/2011,
modificat şi completat de HG
nr.1027/2014, concurs pentru
ocuparea funcţiei contractual
vacante de: -administrator,
studii medii, treapta II, 1 post.
Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
20.03.2017, ora 10.00; -interviul în data de 24.03.2017, ora
12.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii specifice: -studii medii
liceale absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în
muncă minim 3 ani; -minim
un an experienţă ca şofer;
-posesor al unui permis de
conducere auto valabil care să
cuprindă categoria B (de
minim 2 ani); -cunoştinţe
medii de operare pe calculator. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afişării
anunţului, respectiv până în
data de 10.03.2017, ora 14.00,
la sediul administrativ al
instituţiei, din strada Mitropoliei, nr.4, etajul I, Secretariat,
Suceava. Dosarele se vor verifica de către comisia de
concurs, iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la
sediul administrativ şi pe siteul: www.bbsv.ro. Informaţii
suplimentare şi bibliografia
necesară se pot obţine de la
secretariatul instituţiei,
telefon: 0230.530.798.
l Primăria Comunei Baia, cu
sediul în localitatea Baia, str.
Nicolae Stoleru, nr.2, judeţul
Suceava, organizează concurs,
conform HG 286/2011, pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: şofer, 1 post.
Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
20.03.2017, ora 9.00; -proba
interviu în data de 22.03.2017,
ora 9.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii; -permis
B, C+E, D+E; -vechime în
funcția de șofer: minimum 1
an. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei
Baia, judeţul Suceava. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei Baia, persoană de contact:
Cocean Rodica, telefon:
0230.572.504(18).
l Primăria comunei Năneşti
cu sediul în: loc. Năneşti, jud.
Vrancea în baza Legii
188/1999, organizează
concurs pentru ocuparea
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următorului post vacant pe
perioadă nedeterminată
pentru funcția publică: Denumirea postului- consilier
debutant în cadrul compartimentului agricol. Condiţii
specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor:
superioare cu diplomă de
licență în specialitățile drept,
administraţie publică, agricole; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării
postului: -nu este cazul. Data,
ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Proba scrisă:
-data de 27 martie 2017, ora
10.00, la sediul instituției.
Interviu: -data de 29 martie
2017, ora 10.00, la sediul instituției. Dosarele de înscriere se
depun la sediul instituției în
termen de 20 de zile de la data
publicării anunțului în Monitorul Oficial. Date contact:
tel.0237.633.400, email:
primariananesti@yahoo.com.
l Primăria Comunei Ghioroiu, judeţul Vâlcea, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante de consilier,
gradul profesional debutant,
din cadrul Compartimentului
Financiar-Contabilitate.
Probele stabilite pentru
concurs sunt: 1.Proba scrisă,
care va avea loc la data de
30.03.2017, ora 11.00, la
sediul Primăriei Comunei
Ghioroiu; 2.Interviul, care va
avea loc la data de 03.04.2017,
ora 11.00, la sediul Primăriei
Comunei Ghioroiu. Dosarul
de înscriere se poate depune
în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul
Oficial, Partea a III-a. Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute
de art.54 din Legea
nr.188/1999, rerepublicată,
privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare.
Condiţiile de participare sunt:
-studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul economic. Relaţii

suplimentare la sediul Primăr i e i ş i l a n r. t e l e f o n :
0250.769.007.
l Spitalul Universitar de
Urgenţă Militar Central “Dr.
Carol Davila” Bucureşti organizează concurs pentru
ocuparea unui număr de 74
posturi contractuale vacante
de asistent medical– medicină
generală, pe perioadă nedeterminată, conform H.G.
nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de studii –postliceale; diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau
diplomă de studii postliceale
prin echivalare conf. H.G.
nr.797/1997, în specialitatea
medicină generală; certificat
d e
m e m b r u
O.A.M.G.M.A.M.R. –specialitatea medicină generală,
avizat şi valabil la data
concursului. Certificatul va fi
însoţit de avizul anual (pentru
persoanele care exercită
profesia de asistent medical
generalist) sau de adeverinţa
pentru participare la concurs,
e l i b e r a t ă
d e
O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul
persoanelor care nu exercită
profesia de asistent medical
generalist); nivel de acces la
informaţii clasificate, precum
şi acordul scris al candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei
de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de
securitate, în cazul în care
acesta este declarat „admis”;
condiţii de vechime: minim 6
luni vechime ca asistent
medical –medicină generală
(să nu deţină gradul profesional de asistent medical principal). Concursul se va
desfăşura astfel: proba scrisă
–20.03.2017 ora 09.00, proba
practică –27.03 -28.03.2017
ora 09.00, interviu –03.04
-04.04-04.2017 ora 09.00 la
sediul Spitalului Universitar
de Urgenţă Militar Central
“Dr. Carol Davila”. Perioada
de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 27.02
-10.03.2017. Relaţii suplimen-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de 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:
Rad Stela Cristina - Albeștii de Argeș - Dobrotu, după cum
urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism Dacia
Solenza, 3.617 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 (plata să fie efectuată astfel
încât, în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată
de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271,
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art.
162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de
20.03.2017. Licitația va avea loc în data de 21.03.2017, ora
11.00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.
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 Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeș.
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tare pe site-ul www.scumc.ro
la rubrica “Cariere” şi la şeful
secţiei resurse umane şi învăţământ din S.U.U.M.C. “Dr.
Carol Davila” cu sediul în
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1– telefon
021.319.30.51–61 interior 159.
l Spitalul Universitar de
Urgenţă Militar Central “Dr.
Carol Davila” Bucureşti organizează concurs pentru
ocuparea unui număr de 9
posturi contractuale vacante
de brancardier, conform H.G.
nr. 286/2011. Condiţii specifice: nivel de studii –minim
generale; act doveditor de
absolvire a studiilor; nivel de
acces la informaţii clasificate,
precum şi acordul scris al
candidatului privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul
în care acesta este declarat
„admis”; condiţii de vechime:
nu e cazul. Concursul se va
desfăşura astfel: proba scrisă
–20.03.2017 ora 09.00,
interviu –27.03.2017 ora 09.00
la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar
Central “Dr. Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs
este: 27.02 –10.03.2017.
Relaţii suplimentare pe site-ul
www.scumc.ro la rubrica
“Cariere” şi la şeful Serviciului resurse umane din
S.U.U.M.C. “Dr. Carol
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu
nr.88, sector 1 –telefon
021.319.30.51 –61 interior
138.
l Direcția Generală de Poliție
Locală Sector 6 organizează
concurs pentru ocuparea unui
post contractual de execuție
vacant de: -șofer treapta I
-Serviciul Transport Operativ
Logistică, Direcția Ordine
Publică. Condiţii generale de
participare: pentru ocuparea
postului candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile gene-

rale prevăzute la art. 3 din
H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţii specifice de
participare: -studii generale/
medii; -permis de conducere
categoria B; -vechimea necesară ocupării postului
-minimum 6 luni. Proba scrisă
a concursului va avea loc în
data de 20.03.2017, ora 10.00,
la sediul Primăriei Sector 6Calea Plevnei nr. 147-149
Sector 6 şi interviul în data de
23.03.2017, ora 10.00. Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conțină în mod
obligatoriu documentele
prevăzute de art. 6 din H.G.
nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare şi se
pot depune în termen de 10
zile lucrătoare de la data
publicării prezentului anunţ,
la sediul D.G.P.L. Sector 6,
situat în Şos Orhideelor nr. 2d
Sector 6. Data limită până
când se pot depune dosarele
de concurs: 09 martie 2017.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se
afişează la sediul D.G.P.L.
Sector 6, situat în Şos. Orhideelor nr. 2d Sector 6. Informaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul instituţiei, la secretarul
comisiei de concurs -Serviciul
Resurse Umane, Formare
Profesională și Instruire și la
numărul de telefon:
021.413.17.38.

OFERTE ÎNCHIRIERI
l Persoană fizică, închiriez
vilă în Herăstrău, suprafaţa
560mp, cu subsol, P+1+M,
curte şi grădină stil japonez
215mp, stil modern cu mobilier Fendi. Construcţie pe
structură metalică rezistentă
la cutremure. Contract pe
minim 1 an, 15.000Euro
lunar. Tel.0755.056.800.

CITAȚII
l Se citează intimatul-pârât
Codre Dumitru, cu ultimul
domiciliu cunoscut în loc.
Draguşeni, Principala 118,

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de 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:
Martin Gheorghe - Albestii de Argeș - Dobrotu, după cum
urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism Dacia
Logan, 7.280 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 (plata să fie efectuată astfel
încât, în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271,
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art.
162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de
20.03.2017. Licitația va avea loc în data de 21.03.2017, ora
13.00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.
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 Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeș.

jud. Satu Mare, la Tribunalul
Satu Mare, camera 59, orele
9.00, în dosar 2605/83/2016
(contestaţie în anulare),
pentru data de 14.03.2017, în
contradictoriu cu Paul
Simion, domiciliat în Lugoj,
str. Bocşei 9, jud. Timiş,
contestator; RNP Romsilva
cu sediul în Satu Mare, Eroii
Revoluţiei 12, jud. Satu Mare,
intimat- pârât; Doros Grigore
şi alţii.

ţilor Evreieşti din România-Cultul Mozaic anunţă
deschiderea procedurii de
declarare a morţii, cu invitaţia
ca orice persoană să comunice
la Dosar nr. 894/307/2016,
pentru termenul de judecată
din 02.03.2017, datele pe care
le cunoaşte în legătură
cu Lebovics Leb şi Milender
Clari, cu ultimul domiciliu în
Câmpulung la Tisa, nr. 261,
dispăruţi în Holocaust.

l Nap Gavrila, soţia lui
Farcas Constantin, Bonda
Vasile Tingo, Vartan Simion,
Vartan Maria, Nap Maria,
Nap Veronica, Oarga Aurelia
lui Tudor, Oarga Victoria lui
Tudor, Farcasan Constantin şi
soţia Farcasan Amalia,
Culada Costan lui Simion,
Vartan Simion lui Simion,
Vartan Maria mar Bus
Costan, Nap Zamfira, Nap
Gheorghe, Varga Ana, Nap
Vasile, Roba Victoria, Varga
Ana, Nap Vasile, Roba
Victoria, Nap Gheorghe sunt
citaţi pe data de 04.04.2017 la
Judecătoria Turda în dos.
nr.4623/328/2013 în calitate de
pârâţi.

l În temeiul dispoziţiilor art.
945 al. 1 Cod procedură
civilă, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Cultul Mozaic anunţă
deschiderea procedurii de
declarare a morţii, cu invitaţia
ca orice persoană să comunice
la Dosar nr. 895/307/2016,
pentru termenul de judecată
din 02.03.2017, datele pe care
le cunoaşte în legătură
cu Rosenberg Berta, Goldberger Eugen și Goldberger
Mariem, cu ultimul domiciliu
în Câmpulung la Tisa, nr. 215,
dispăruţi în Holocaust.

l Judecătoria Iași, dos. nr.
27031/245/2012, admite în
parte acțiunea formulată de
reclamanta Frunză Daniela în
contradictoriu cu pârâtul
Frunză Daniel, domiciliat în
Galați, str. Aviator Mircea
Zorileanu nr.7, bl.T1, sc.2,
ap.33. Declară desfăcută
căsătoria încheiată la data de
15.07.1992 și înregistrată sub
nr. 1153/15.07.1992 în registrul de stare civilă al Primăriei
mun. Galați, din culpa pârâtului. Dispune ca reclamanta
să revină la numele avut
anterior căsătoriei, acela de
„Cihureanu”. Cu drept de
apel în termen de 30 zile de la
comunicare. Pronunțată în
ș e dinț a public ă ast ăz i,
29.05.2013.
l În temeiul dispoziţiilor art.
945 al. 1 Cod procedură
civilă, Federaţia Comunită-

SOMAȚII
l Judecătoria Sf.Gheorge,
Dosar nr.5695/305/2016.
SOMAŢIE. Prin prezenta
somaţie se aduce la cunoştinţa
celor interesaţi faptul că
Kacso –Harko Janos, domiciliat în Sfântu Gheorghe,
Al.Căminului, nr.7, bl.34,
sc.A, ap.24, jud.Covasna,
Kacso Stefan, domiciliat în
Sfântu Gheorghe, Al.Căminului nr.7, bl.34, sc.A, ap.24 si
Kacso Alexandru, domiciliat
in Sfântu Gheorghe, Al.
Stadionului, nr.19, bl.18,
ap.54, jud.Covasna, solicită:
“- prin uzucapiune, dobândirea proprietăţii asupra cotei
de 1/4 din imobilul situat în
com.Bixad, nr.160, jud.
Covasna, teren intravilan în
suprafaţă de 526 mp, adică
131,50mp, înscris in CF 23962
Bixad nr.top 128/1 provenită
din conversia pe hârtie a CF
449 Bixad.” Toţi cei interesaţi
pot face opoziţii la Judecă-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de 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:
Ciuca Ionel - Curtea de Argeș, după cum urmează: Denumire,
Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism Dacia Logan, 4 703 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 (plata să fie efectuată astfel încât, în ziua
licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de către
Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la
Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații fiscale
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din
Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 21.03.2017.
Licitația va avea loc în data de 22.03.2017, ora 11.00, la sediul
Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
toria Sf.Gheorghe, jud.
Covasna, în termen de 30 de
zile de la afişare.

NOTIFICĂRI
l Subscrisa CII Chitu Adina
Elena în calitate de lichidator
judiciar numit în dosarul nr.
4866/105/2015 aflat pe rolul
Tribunalului Prahova, notifică
deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei faţă de
debitoarea SIM SERV
TARGET SRL, cu sediul
social în sat Barcanesti, Com.
Barcanesti, nr.615, Jud.
Prahova, J29/1612/2011, CUI
29273203 cu următoarele
termene: 31.03.2017 înregistrarea cererilor de creanţe;
10.04.2017 tabelul preliminar
al creanţelor; 05.05.2017
tabelul definitiv de creanţe;
14.04.2017 prima adunare a
creditorilor, va avea loc la
sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Cezar
Bolliac, nr.16, jud. Prahova,
ora 1200; 06.03.2017
adunarea generală a asociaţilor va avea loc la sediul
administratorului judiciar din
Ploieşti, str. Cezar Bolliac, nr.
16, jud. Prahova, ora 1500 cu
unic punct pe ordinea de zi
“Desemnarea administratorului special.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare a Adunării
Generale Ordinare și a
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societății
Instalaţii Carpaţi –S.A. Administratorul unic al societății
Instalaţii Carpaţi –S.A., cu
sediul în Bucureţti, b-dul
Geniului nr. 2-4, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr.
J40/27428/1992, C.U.I. RO
2630878, în baza prevederilor
Actului Constitutiv al societății și în temeiul art. 117 din
Legea nr. 31/1990 republicată
cu modificările ulterioare,
convoacă Adunarea Generală
Ordinară şi Adunarea Gene-

rală Extraordinară a Acţionarilor înscrişi în registrul
acţionarilor societății la
31.12.2016, pentru data de 20
Aprilie 2017 ora 12.00 și
respectiv ora 13.00 la sediul
societății din b-dul Geniului
nr. 2-4, sector 6, Bucureşti,
având următoarele: A.
Ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor: 1. Prezentarea raportului de Gestiune al
Administratorului societăţii
pentru anul 2016; 2. Prezentarea raportului Comisiei de
Cenzori pentru anul 2016; 3.
Prezentarea B.V.C. pentru
anul 2017; 4. Dezbateri pe
marginea documentelor
prezentate la punctele 1-3; 5.
Supunerea la vot, aprobarea
bilanţului, a contului de profit
și pierderi pe anul 2016 și
descărcarea de gestiune a
administratorului; 6. Prelungirea mandatului Comisiei de
Cenzori. B. Ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor: 1. Informare cu privire la stadiul
demersurilor făcute pentru
finalizarea prevederilor Legii
nr. 267/2008 cu modificările
aprobate prin Legea nr. 90/
Mai 2016, cu privire la inventarierea şi valorificarea materialelor cumpărate din
avansul acordat înainte de
anul 1990 pentru lucrările din
Palatul Parlamentului; 2.
Informare cu privire la stadiul
demersurilor făcute cu privire
la vânzarea imobilului (sediu
social) din b-dul Geniului nr.
2-4, sector 6, Bucureşti,
conform aprobării A.G.E.A.
din 09.12.2015; 3. Informare
cu privire la acţiunile întreprinse în vederea lichidării
restului de patrimoniu al
societăţii; 4. Reluarea discuţiilor şi hotărârea cu privire la
oportunitatea dizolvării anticipate şi lichidării voluntare a
societăţii; 5. Diverse. În cazul
neîndeplinirii cvorumului
prevăzut de Actul Constitutiv
al societății se convoacă și se
fixează în temeiul art. 118 din
Legea nr.31/1990 republicată,

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de 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:
Stoian Florin Nicolae Întreprindere Individuală - Curtea de Argeș,
după cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA];
Autoturism Mitsubishi, 44.540 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 (plata să fie efectuată astfel
încât, în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271,
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art.
162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de
21.03.2017. Licitația va avea loc în data de 22.03.2017, ora
13.00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.
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 Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeș.

cea de a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor și
cea de a doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 21 Aprilie
2017 ora 10.00 respectiv 11.00
în același loc. Administrator
Unic Ing. Opris Razvan
Mircea.
l Administratorul unic al
Societăţii SERVAGROMEC
Dimbovita S.A., înregistrată la
Registrul Comerţului Dâmboviţa sub nr. J15/580/1991,
C.U.I. 919013, având sediul în
comuna Petreşti, sat Greci,
judeţul 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 25.03.2017,
adunare ce va avea loc la
sediul societăţii în data de
30.03.2017, 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
31.03.2017, la aceeaşi oră şi în
acelaşi loc, în a doua convocare, cu următoarea ordine de
zi: 1. Analiza şi supunerea spre
confirmare a vânzării terenului
intravilan, situat în comuna
Petreşti, sat Ioneşti, în suprafaţă de 9.767 mp, înscris în
cartea funciară nr. 1176 a
comunei Petreşti cu nr. cadastral 1505, proprietatea societăţii. Documentele şi
materialele 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 Convocator: Consiliul de
administraţie al societăţii
comerciale Transproiect 2001
SA, C.U.I. 14163342, nr. înre-

gistrare Registrul Comerţului
J40/7571/2001, convoacă
Adunarea generală ordinară a
acţionarilor, pentru ziua de 29
martie 2017, ora 15,00 la
adresa: Bucureşti, Bdul
Dinicu Golescu nr.36, sector 1,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor
la sfârşitul zilei de 27 martie
2017, cu următoarea ordine
de zi:1.Prezentarea şi aprobarea Raportului Consiliului
de administraţie privind realizarea programului de activitate pe anul 2016;2.
Prezentarea şi aprobarea
Raportului auditorului financiar asupra situaţiilor financiare la data de 31 decembrie
2016;3.Prezentarea şi aprobarea Bilanţului, Contului de
profit şi pierdere şi a celorlalte
situaţii financiare anuale
pentru exerciţiul financiar al
anului 2016;4.Aprobarea
repartizării profitului net pe
anul 2016, respectiv de acoperire a eventualei pierderi;5.
Aprobarea descărcării de
gestiune a Consiliului de
administraţie şi a Auditorului
financiar pentru exerciţiul
financiar 2016;6.Prezentarea
şi aprobarea Programului de
activitate pe anul 2017;7.
Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2017;8.Prezentarea Programului de investiţii pe anul
2017;9.Diverse.Dacă la prima
convocare nu se întruneşte
majoritatea conform Legii nr.
31/1990, şedinţa se reconvoacă la data de 30 martie
2017, în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră. Începând cu data
de 06 martie 2017 documentele şi materialele informative
referitoare la problemele
cuprinse în ordinea de zi,
inclusiv lista cuprinzând
informaţii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională
a persoanelor propuse pentru
funcţia de auditor financiar,
se pot consulta la sediul Transproiect 2001 S.A.Formularele
de procuri se pot obţine de la
sediul Transproiect 2001 SA

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 Trans Euroforce SRL - Bascov, după cum urmează:
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoutilitară Furgon MAN 8163
F425/4X2, diesel, data primei înmatriculări 2002, AG-33-BCF,
18.608 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 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, precum și celelalte documente
specificate la art. 250 din Codul de procedură fiscală republicat,
până în ziua de 09.03.2017, ora 14.00. Licitația va avea loc în data
de 10.03.2017, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt
libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra
bunurilor, să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot afla de la sediul Administrației Județene a
Finantelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211.511
- 3410.

începând cu data de 06 martie
2017 şi se vor depune completate şi semnate la sediul societăţii până la data de 27 martie
2017. Preşedinte Consiliul de
Administratie, ing. Nicolae
Popescu.
l Convocator: Consiliul de
administraţie al S.C. IPTANA
S.A. cu sediul în Bucureşti,
Bd. Dinicu Golescu nr.36,
sector 1, C.U.I. 1583816, nr.
înregistrare Registrul Comerţului J40/1747/1991, convoacă
Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor în ziua de 29
martie 2017, ora 14.00 la
sediul IPTANA S.A., din
Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu
nr.36, sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
acţionarilor la sfârşitul zilei de
27 martie 2017, cu următoarea
ordine de zi:1.Prezentarea şi
aprobarea Raportului Consiliului de administraţie privind
realizarea Programului de
activitate pe anul 2016;2.
Prezentarea şi aprobarea
Bilanţului, Contului de profit
şi pierdere şi a celorlalte situaţii financiare anuale pentru
exerciţiul financiar al anului
2016;3.Prezentarea şi aprobarea Raportului de audit al
situaţiilor financiare la data de
31 decembrie 2016;4.Aprobarea înregistrării în evidenţele contabile la data de
31.12.2016 a rezultatului
rapoartelor de evaluare a
clădirilor; 5.Aprobarea rezultatului financiar al anului
2016 şi stabilirea modului de
repartizare a profitului,
respectiv de acoperire a eventualei pierderi;6.Aprobarea
descărcării de gestiune a
Consiliului de administraţie şi
a Auditorului financiar pentru
exerciţiul financiar 2016;7.
Prezentarea şi aprobarea
Programului de activitate pe
anul 2017;8.Prezentarea şi
aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2017;9.Prezentarea şi aprobarea Programului de investiţii pe anul 2017;10.Diverse.
Dacă la prima convocare nu
se întruneşte majoritatea
conform Legii nr. 31/1990,
şedinţa se reconvoacă la data
de 30 martie 2017, în acelaşi
loc şi la aceeaşi oră. Începând
cu data de 6 martie 2017,
documentele şi materialele
informative referitoare la
problemele cuprinse în
ordinea de zi, se pot consulta
la sediul IPTANA S.A.
Formularele de procuri se pot
obţine de la sediul IPTANA
S.A. începând cu data de 6
martie 2017 şi se vor depune
completate şi semnate la
sediul societăţii până la data
de 27 martie 2017, inclusiv.
Preşedintele Consiliului de
Administraţie, dr. ing. Cornel
Martincu.
l Convocarea Adunării
Generale Ordinare a Acţiona-
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rilor desfăşurată la S.C.
AGROMEC Stoenesti S.A. în
data de 30.03.2017: Consiliul
de administraţie al SC
AGROMEC Stoenesti SA, cu
sediul în localitatea Stoeneşti,
judeţul Giurgiu, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerţ u l u i G i u r g i u , s u b n r.
J52/387/1995, C.U.I.
RO7695916, convoacă, în
temeiul dispoziţiilor, art. 117
din legea 31/1990, privind
societăţile comerciale, republicată şi modificată, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 30.03.2017,
ora 10.00, la sediul societăţii
pentru toţi acţionarii înscrişi
în registrul acţionarilor la
data de 10.03.2017 cu următoarea ordine de zi:1.Discutarea şi aprobarea situaţiilor
financiare anuale încheiate la
31.12.2016, repartizarea profitului.2.Prezentarea raportului
de gestiune al Consiliului de
Administraţie pe anul
2016.3.Prezentarea raportului
comisiei de cenzori pentru
anul 2016.4.Discutarea şi
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar din anul
2017.5.Aprobarea descărcării
de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul
financiar din anul 2016, în
baza rapoartelor prezentate.6.Alegerea a 1 membru în
Consiliul de Administraţie ca
urmare a retragerii a unuia
dintre membrii; prelungire
mandat cenzor existent; lista
cuprinzând informaţii cu
privire la numele, localitatea
de domiciliu şi calificarea
profesională a persoanei
propuse pentru funcţia de
membru în Consiliul de
Administraţie, precum şi a
cenzorului, se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi
consultată şi completată de
aceştia la sediul societăţii.7.
Diverse.În cazul în care
cvorumul necesar nu se va
întruni la data menţionată,
Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor se va ţine la
data de 31.03.2017, la aceeaşi
oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi
ordine de zi.Documentele şi
materialele informative referitoare la problemele înscrise pe
ordinea de zi a adunării,
precum şi formularele de
procuri speciale pot fi obţinute
de la sediul societăţii.Acţionarii pot participa la
adunarea generală personal
sau prin reprezentanţi în baza
unor procuri speciale,
conform dispoziţiilor legale.
Procura specială în original se
depune la sediul societăţii,
conform dispoziţiilor legale.
Informaţii se pot obţine la tel.
0722253899.
l Preşedintele Consiliului de
administraţie al societăţii
Athenee Palace SA, societate
pe acţiuni română cu sediul în
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Bucuresti, B-dul Poligrafiei
nr.1C, Clădire Birouri Ana
Holding, etaj 1, Biroul nr. 10,
număr de ordine în Registrul
Comerţului Bucuresti
J40/612/1991, C.U.I. RO
1569250, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 29 martie 2017,
ora 9,30, în Bucuresti, B-dul
Poligrafiei nr.1C, Clădire
Birouri Ana Holding, et.1,
biroul 10, sector 1, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor, la sfârşitul
zilei de 17 martie 2017, cu
următoarea ordine de zi:1.
Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Athenee
Palace S.A., pentru exerciţiul
financiar 2016. 2.Aprobarea
Raportului administratorului
şi Raportul auditorului financiar asupra situaţiilor financiare pentru anul
2016.3.Aprobarea descărcarii
de gestiune pentru anul 2016 a
Consiliului de administraţie al
societăţii Athenee PAlace
S.A.4.Alegerea consiliului de
administraţie al Athenee
Palace SA si stabilirea duratei
mandatului
acestuia.5.Stabilirea indemnizaţiei membrilor consiliului
de administraţie al Athenee
Palace SA.6.Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2017.7.Aprobarea
repartizării pe destinaţii a
profitului aferent anului 2016.
Propunere pentru acoperirea
pierderii contabile aferente
anilor precedenţi, conform
prevederilor
legale.8.Aprobarea datei de 14
aprilie 2017, ca dată de înregistrare asupra căreia se
răsfrâng hotărârile adunării
generale ordinare a acţionarilor. După data de 13 aprilie
2017 (ex date) instrumentele
financiare obiect al hotărârii
adunării generale ordinare a
acţionarilor se tranzacţionează
fără drepturile care derivă din
respectiva hotărâre.În cazul în
care nu sunt îndeplinite condiţiile legale de desfăşurare a
adunării generale ordinare a
acţionarilor, a doua adunare
generală ordinară este convocată pentru data de 30 martie
2017, în acelaşi loc, la aceeaşi
oră, cu aceeaşi ordine de zi.Accesul acţionarilor indreptatiti
sa participe la adunarea generală este permis prin simpla
probă a identităţii acestora, cu
actul de identitate, facută în
cazul acţionarilor persoane
fizice, iar în cazul persoanelor
juridice sau a reprezentanţilor
acţionarilor persoane fizice, cu
împuternicire dată persoanei
fizice care le reprezintă, în
limba română.La adunare au
drept sa participe şi să voteze
toţi acţionarii societăţii înregistraţi la sfârşitul zilei de
17.03.2017, în Registrul Acţionarilor, gestionat de Depozitarul Central SA, care este
data de referinţă a adunării
convocate. Acţionarii pot
participa la şedinţa adunării

generale, personal sau prin
reprezentanţi, pe bază de
împuternicire specială sau
generală, în condiţiile prevăzute de art. 243 din Legea nr.
297/2004 privind piaţa de
capital.Împuternicirile
speciale sau generale vor fi
utilizate în condiţiile stabilite
de Regulamentul 6/2009 şi art.
243 din Legea nr. 297/2004
privind piaţa de capital, iar
modelul acestora va putea fi
obţinut de la sediul societăţii.
Împuternicirile, înainte de
prima lor utilizare, se depun la
societate cu 48 de ore înainte
de adunarea generală, în
copie, cuprinzând menţiuna
conformităţii cu originalul,
sub semnătura reprezentantului. Împuternicitul nu poate
fi substituit de o altă persoană.
Nu poate fi acordată împuternicire unei persoane aflată în
conflict de interese conform
art. 243 alin. 64 din Legea
297/2004.Împuternicirea însoţită de copia actului de identitate a celui reprezentat, vor fi
trimise spre inregistrare societăţii cel mai târziu cu 48 de ore
înainte de adunarea generală,
acestea putând fi trimise şi
prin fax (nr. fax: 0213181300)
sau prin email la adresa:
athenee.palace@gmail.com,
reprezentantul acţionarului
fiind obligat ca la data
Adunării Generale a Acţionarilor, să aibă asupra sa împuternicirea în original.Unul sau
mai multi acţionari reprezentând individual sau împreună
cel puţin 5% din capitalul
social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor, inclusiv până la
data de 10.03.2017, cu condiţia
ca fiecare punct să fie însoţit
de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus
spre adoptare de catre
adunarea generală a acţionarilor. Deasemenea, unul sau
mai mulţi acţionari reprezentând individual sau împreună
cel putin 5% din capitalul
social au dreptul de a propune
proiect de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de
zi inclusiv pana la data de
11.03.2017.Lista cuprinzând
informaţii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională
ale persoanelor propuse
pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarior, putând fi consultată
de aceştia după data de 27
februarie 2017. Acţionarii pot
face propuneri pentru candidaţii la funcţia de administrator până la data limită de
24 martie 2017. Propunerile
vor cuprinde numele, localitatea de domiciliu şi calificarea
profesională a persoanelor
propuse pentru funcţia de
administrator.Fiecare acţionar
are dreptul să adreseze consiliului de administraţie întrebări în scris înaintea datei de
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desfăşurare a adunării generale, privind punctele de pe
ordinea de zi, conform art. 13
din Regulamentul CNVM nr.
6/2009.Orice acţionar are
garantat exerciţiul liber al
drepturilor sale conform
prevederilor legale aplicabile şi
ale Actului constitutiv al societăţii.Începand cu data de
27.02.2017, modelele de împuterniciri, documentele şi materialele informative referitoare
la problemele incluse pe
ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor, proiectele
de hotărâri precum şi orice
alte informaţii suplimentare se
pot obţine de la sediul societăţii, între orele 9-17, şi la tel.
0212021199. Athenee Palace
SA prin: Taban Ion– Preşedinte al Consiliului de administraţie.

LICITAȚII
l Comuna Drăguşeni, judeţul
Iaşi, organizează licitaţie
publică în data de 06 martie
2017, ora 11:10 în vederea
închirierii păşunii comunale în
suprafaţă de 243,67ha.
Înscrierile la licitaţie se fac
până pe data de 06 martie
2017, ora 11:00 la registratura
Primăriei Drăguşeni, iar documentaţia de atribuire se poate
achiziţiona până la ora 9.00.
Relaţii suplimentare la tel/fax:
0232256620, primaria_drag@
yahoo.com.
l Organizatorul licitației:
Comuna Aita Mare, cu sediul
în Aita Mare, nr.206, județul
Covasna, tel./fax:
0267.355.582, e-mail: primariaaitamare@gmail.com.
Data și ora desfășurării licitației: 2 martie 2017, ora 10.00.
Locul desfășurării licitației:
sediul Primăriei Comunei
Aita Mare, Aita Mare, nr.206,
județul Covasna. Tipul licitației: licitație publică în plic
închis, cu preselecție. Licitația
este organizată și se va desfășura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate
publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.617/2016.
Data și ora organizării preselecției: 24 februarie 2017, ora
13.00. Data și ora-limită până
la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și
înscriere la licitație: 24
februarie 2017, ora 11.00.
Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire a licitației pentru fiecare partidă
sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-ul: www.
ocoalederegim.ro. Caietul de
sarcini poate fi procurat de la
sediul organizatorului licitației începând cu data de 16
februarie 2017. Pentru informații și date suplimentare vă
puteți adresa organizatorului
licitației: Comuna Aita Mare,
sediul: Aita Mare, nr.206,
județul Covasna.

l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentată prin
asociat coordonator Liscan
Aurel, în calitate de lichidator
judiciar al GIMAR GRUP
SRL desemnat prin Hotararea
nr.713 din data de 21.02.2017,
pronunţată de Tribunalul
Bucureşti-Secţia a VII -a
Civilă,
în dosar
nr.46243/3/2016, notificã
deschiderea falimentului prin
procedură simplificată prevazută de Legea nr. 85/2014
împotriva Gimar Grup SRL,
cu sediul în Bucureşti Sectorul
4, Bulevardul Tineretului, Nr.
1, Bloc 5, Scara B, Etaj 8, Ap.
52, CUI 16452312, nr. de
ordine în registrul comerţului
J40/8442/2004. Persoanele
fizice şi juridice care înregistrează un drept de creanţă
împotriva GIMAR GRUP
SRL vor formula declaraţie de
creanţă care va fi inregistrată
la grefa Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă, cu refer i r e l a d o s a r u l n r.
46243/3/2016, în urmatoarele
condiţii :a) termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor în
tabelul creanţelor
04.04.2017;b) termenul limita
pentru verificarea creanţelor,
intocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor 11.04.2017;c)
termenul limita pentru definitivarea tabelului creanţelor la
25.04.2017;d) data primei
şedinţe a adunarii generale a
creditorilor 13.04.2017, ora
14.00; e) adunarea generală a
asociaţilor Gimar Grup SRL
la data de 06.03.2017, ora
14.00 la sediul lichidatorului
judiciar.
l Debitorul SC Vildro Prod
SRL cu sediul în Dr. Tr.
Severin str. Numa Pompiliu,
n r. 3 0 , j u d . M e h e d i n ţ i ,
J25/1812/1994, CIF:6752916,
aflata în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite
în dosar nr. 1168/101/2010 prin
lichidator judiciar Consultant
Insolvență SPRL reprezentat
de Popescu Emil, cu sediul
ales în Dr.Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la vânzare: Bunul
imobil: - teren intravilan in
suprafata de 42141 mp situat
în Izvoru Bârzii, nr. cadastral:
70, jud. Mehedinți Nr. cadastral 70/24.11.2000 la pretul de
400445,25 lei (exclusiv TVA) –
(preț diminuat cu 25% față de
prețul stabilit prin raportul de
evaluare întocmit de CEC
Bank SA). Bunuri mobile la
preţuri diminuate cu 55% faţă
de preţurile stabilite prin
raportul de evaluare:Autoturism Renault Clio Symbol la
pretul de 4140 lei+TVA. Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunului imobil
*teren intravilan* descrisă
anterior, o reprezinta sentinta
nr.113/2013 din data de
29.03.2013 de deschidere a

procedurii de faliment
pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de
insolvență nr.1168/101/2010.
Licitaţia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din
localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 14.03.2017
orele 1500. Informam toti
ofertanţii care vor să participe
la sedinta de licitaţie faptul că
sunt obligaţi să depuna o
garanţie reprezentand 10%
din preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul
de sarcini. Cont unic de insolvență: RO77 CECE MH01
01RO N009 3760 deschis la
CEC Bank Sucursala Dr.Tr.
Severin.Invităm pe toti cei
care vor sa se prezinte la
şedinţa de licitaţie la termenul
de vânzare, la locul fixat în
acest scop şi pâna la acel
termen să depună oferte de
cumpărare.Relaţii la
0752819051, 0742592183, tel./
fax : 0252354399.
l Debitorul SC Euro Club
Hoteluri Si Restaurante SRL
societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse
Și Asociați SPRL, scoate la
vânzare: 1.Spațiu comercial în
suprafață utilă de 241,55mp,
situat la parterul blocului în
București, Str. Cercetătorilor
nr.9, sector 4. Prețul de pornire
al licitației este de 172.310euro
inclusiv TVA. Prețul Caietului
de sarcini este de 2.500 lei,
exclusiv TVA. 2. 10 locuri de
parcare supraterane și 8 locuri
de parcare la subsolul blocului
situat în București, Str. Cercetătorilor nr.9, sector 4. Prețul
de pornire al licitației pentru
locurile de parcare este
cuprins între 2.218,2euro
inclusiv TVA/loc de parcare și
7.125,6euro inclusiv TVA/loc
de parcare, în funcție de
amplasare. Prețul Caietului de
sarcini este de 1.000 lei,
exclusiv TVA. Prima ședință
de licitație a fost fixată la data
de 13.03.2017, iar dacă bunurile imobile nu se adjudecă la
această dată, următoarele
ședințe de licitații au fost
fixate în data de 27.03.2017,
10.04.2017, 24.04.2017 și
08.05.2017 ora 14.30 la același
preț de pornire. Participarea la
licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO86FNNB000102560484RO01
deschis la Credit Europe Bank
România, Sucursala București, pe seama debitoarei SC
Euro Club Hoteluri Și Restaurante SRL cel târziu cu o zi
înainte de data și ora stabilită
pentru ședința de licitație, a
garanției de 10% din prețul de
pornire al licitației; -achiziționarea cel târziu cu o zi înainte
de data și ora stabilită pentru
ședința de licitație a Caietului
de sarcini. Prețul caietului de
sarcini se achită prin OP în
c o n t u l n r. R O 4 3 I N G B
5514999900 513726 deschis la
ING BANK -Sucursala Doro-

banți, pe seama lichidatorului
judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL sau în numerar la sediul
ales al lichidatorului judiciar
din Bucureşti, Str. Buzești
nr.71, et.5, sector 1. Toate
ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din
București, Str. Buzești nr.71,
et.5, sector 1. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.
l Debitorul SC Anicos
Company SRL cu sediul în a
Vânju Mare, str. Republicii, nr.
91, judeţul Mehedinţi, CIF:
22495776, J25/580/2007, aflată
în procedura de faliment,
dosar nr. 8446/101/2010 prin
lichidator judiciar asociat prin
contract: Yna Consulting
SPRL, Cabinet Individual de
Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL şi
Consultant Insolvenţă SPRL,
cu sediul ales în Mun. Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.
7A, jud. Mehedinţi, scoate la
vânzare la un preţ diminuat cu
65% faţă de preţul stabilit prin
raportul de evaluare:activul
*Fabrică de confecţii*
compusă din hală producţie cu
o suprafaţă utilă de 3339,91
m.p., remiză p.s.i. cu o suprafaţă utilă de 105,12 m.p., bazin
de apă cu o suprafaţă
construită de 101,43 m.p.,
centrală termică cu o suprafaţă utilă de 95,09 m.p. şi teren
intravilan în suprafaţă de
5652,00 m.p., situat în localitatea Vânju Mare, str. Repub l i c i i , n r. 9 1 , j u d e ţ u l
Mehedinţi, la preţul de pornire
a licitaţiei de 473550,00 lei
echivalent a 108885,00 euro.
Licitaţia va avea loc în localitatea Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi
în data de 20.03.2017 orele
1300.Participarea la licitaţie
este condiţionată de consemnarea la Banca Comerciala
Romana SA Sucursala Dr. Tr.
Severin, până la începerea
licitaţiei a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire al
licitaţiei. Relaţii suplimentare
la telefoanele 0742592183,
0252354399 sau la sediul
profesional al lichidatorului
din loc. Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuţului nr. 7A, jud.Mehedinţi.
l Administraţia Naţională
“Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Siret cu
sediul în Bacău, str. Cuza
Vodă nr. 1, judeţul Bacău, cod
600274, tel. 0234 541646, fax
0234 510050, în calitate de
unitate locatoare, anunţă:
organizarea în zilele de 15 şi
16 martie 2017 a licitaţiilor
publice cu ofertă în plic închis
privind închirierea de bunuri
imobile, terenuri situate în
albiile minore ale râurilor, pe
raza judeţelor Bacău, Neamţ,
Suceava, Botoşani şi Iaşi.
Închirierea are ca scop înlătu-
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l SC Atena Com Farm Srl,
RO2088620, J21/733/1991,
Sediul social:Municipiul Urziceni, Str.9 Mai, nr.13, Jud.
Ialomita, declarăm pierdut şi
nul "Certificat Constatator",
nr.5919, din:27.03.2009 pentru
Sediul secundar din Urziceni,
Strada 9.Mai-Piaţa Agroalimentară.
l Pierdut Certificat înregistrare Vector Management
SRL (CUI:6561827), seria B
nr.1318147.
l Pierdut cartela agent
economic autorizat nr. 000
000 00063 TI102 eliberată în

PROFESSIONAL

l Pierdut Certificat de
membru OAMGMAMR,
filiala Arad ( nr.2377) pe
numele Sarbut D.Lavinia-Violeta.

STRATEGIA ENERGETICĂ
A CAPITALEI

l Pierdut Certificat Constatator
(original)
nr.44196/11.02.2006, eliberat
de ORC Arad, pentru Esox
Company SRL. Il declar nul.
l Pierdut Adeverinta achitare integrala pe numele
Antonescu Gheorghe. O
declar nulă.
l Pierdut Contract construire
şi Proces verbal, pe numele
Bucur Claudia Liliana. Le
declar nule.
l Pierdut Contract inchiriere
2525/22.01.2014, pe numele
Tănase Carmen Elena. Il
declar nul.
l Declar pierdută diplomă
certificat de clasificare profesională emisă de Centrul
Naţional de Formare şi
Perfecţionare a Antrenorilor,
seria E nr. 0000069, pe numele
de Anca Mariana Nina, eliberată la data de 26 iunie 2013.
l Pierdut registru unic de
control pe numele Alpin Food
S.R.L., RO 11052200, cu
sediul în Bucureşti, str. Panciu
nr. 17, sector 1, Bucureşti. Îl
declar nul.
l Fundaţia „Prietenii
Badmintonului” cu sediul în
Bucureşti, sector 4, str. Cărămidarii de Jos, nr. 1, bl. 76, sc.
A, et. 9, ap. 39, înfiinţată prin
Sentinţa Civilă nr. 8 din
15.01.1997, a Judecătoriei
Sectorului 3 în dosarul nr. 5/
PJ/1997, prin preşedinte Pitu
Nicolae declară pierdut (nul)
certificatul de înscriere a
persoanei juridice fără scop
patrimonial nr. 5 din data de
01.07.1997 eliberat de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti.
l Societatea GSZ Management S.R.L., cu sediul social
în Bucureşti, str. Lt. Negel nr.
34, sector 6, înregistrată la
O . R . C . T. B . s u b n r.
J40/19611/2005, C.U.I.
18150264, declară pierdute
certificatul de înregistrare şi
certificatul constatator pentru
sediul social. Se declară nule.
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partener oficial

l Societatea comercială SC
Bic House SRL, din Com.
Galica, Județul Vâlcea, având
CUI:22248490, anunță pierderea Registrului unic de
control emis de către ANAF.

INTACT

l Miriadi Family 2008 SRL,
CUI RO23136240,
J40/1181/2008, având sediu
social: Bucureşti, sect.5, Str.
Vedea, nr.8, Bl.92, sc.1, et.8,
ap.50, declar pierdut certificat
constatator eliberat la data
01.02.2008. Se declară nul.

un proiect

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional
Transport Marfă şi Persoane
emis pe numele Micuda
Valentin Constantin. Il declar
nul.

2016 de A.R.R. Tulcea pe
numele SC Convenabil SRL
(Bratu Valentin – Gabriel). Se
declară nulă.

parteneri

lei, în vederea realizării unei
căi de acces peste râul Cernu,
respectiv a unui pod temporar
de trecere spre zona cu sonde
de foraj, pentru o perioadă de
10 ani. Garanţia de participare poate fi constituită sub
forma unei scrisori de
garanţie bancară eliberată de
o bancă din România în
favoarea unităţii locatoare
sau a unui ordin de plată,
confirmat prin extras de cont,
î n
c o n t u l
RO51TREZ0615005XXX
013935 - Trezoreria Bacău,
CIF 33839263. Condiţiile de
participare sunt precizate în
caietul de sarcini. Ofertele vor
fi depuse astfel: Pentru bunurile imobile licitate în data de
15.03.2017, oferta va fi depusă
în data de 15.03.2017 până la
ora 9.30, plicurile urmând a fi
deschise în aceeaşi zi la ora
10; Pentru bunurile imobile
licitate în data de 16.03.2017,
oferta va fi depusă în data de
16.03.2017 până la ora 9.30,
plicurile urmând a fi deschise
în aceeaşi zi la ora 10. Caietul
de sarcini, în valoare de
1.250,00 lei, poate fi achiziţionat de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Siret
- birou Patrimoniu sau cu
ordin de plata în contul RO
69TREZ 061502201X013928
- Trezoreria Bacău CIF:
RO18264854, începând cu
data de 27.02.2017 şi până în
ziua anterioară desfăşurării
licitaţiilor. Valabilitatea obligatorie a ofertei este de 90 de
zile de la data deschiderii
acesteia. Prezentul anunţ este
postat pe site-ul www.rowater.
ro/dasiret la rubrica anunţuri
- licitaţii active.

parteneri media

rarea materialului aluvionar
(exploatare agregate minerale) pentru asigurarea scurgerii optime în albie. Durata
închirierii este de 2 ani.
Garanţia de participare este
de 10% din valoarea minimă
a chiriei anuale, respectiv 0,56
lei/mp/an, pentru fiecare
dintre următoarele bunuri
imobile, licitaţiile urmând a se
derula astfel: în data de 15
martie 2017 - Judeţul Suceava
- Râul Suceava - Vicov
amonte punte Est/Vicovu de
Sus - 20.000mp;Liteni confluenţă / Liteni - 30.000mp; Cotu
Dobei 3/ Udeşti - 46.500mp;
Udeşti aval / Udeşti 10.000mp; Straja aval / Straja
- 4.900mp. Râul Moldova Praxia 1 / Fântâna Mare 14.000mp; Vadu Moldovei
aval / Vadu Moldovei 31.000mp; Boroaia staţia de
sortare / Boroaia - 30.000mp;
Pojorâta / Pojorâta - 9.508mp;
Frasin amonte pod / Frasin şi
Gura Humorului - 15.000mp;
Capu Câmpului2/ Capu
Câmpului şi Păltinoasa
-18.000mp. Râul Siret - Pod
Huţani 3 amonte / Dumbrăveni - 3.266mp; Pod Huţani 3
aval / Dumbrăveni - 3.238mp.
Judeţul Botoşani - Râul SiretCorni Hruba-staţie sortare /
Corni - 14.600mp; Tudora /
Tudora - 20.000mp. în data de
16 martie 2017. Judeţul Iaşi Râul Moldova - Moţca /
Moţca - 70.000mp. Judeţul
Neamţ - Râul Cracău - Căciuleşti 2/ Girov - 36.000mp.
Judeţul Bacău - Râul Siret Schineni aval/ Săuceşti 27.115 mp; Holt Nord / Letea
Veche şi Buhoci - 15.000 mp;
Donţu/ Letea Veche şi Buhoci
- 53.304 mp. Râul Popeni Popeni / Căiuţi - 8.000 mp.
Râul Tazlău - Amonte Belci /
Oneşti - 7.500 mp. Râul
Bistriţa - Gura Văii amonte /
Gârleni - 44.900 mp. Râul
Trotuş - Coţofăneşti amonte /
Coţofăneşti - 10.000 mp;
Târgu Trotuş aval / Târgu
Trotuş - 5.000 mp; Păgubeni
aval / Dărmaneşti şi Dofteana
- 5.200 mp. Facem precizarea
că pentru perimetrele situate
în siturile Natura 2000
ROSCI0365 – „râul Moldova
între Păltinoasa şi Ruşi” şi
ROSCI0363 – „râul Moldova
între Oniceni şi Miteşti”,
respectiv perimetrele Praxia 1,
Vadu Moldovei aval, Boroaia
staţia de sortare, Capu
Câmpului 2, Moţca este interzisă activitatea de exploatare
a agregatelor minerale,
precum şi efectuarea de activităţi conexe în perioada 01
aprilie – 31 iulie. De
asemenea, tot în data de 16
martie 2017 va fi scoasă la
licitaţie suprafaţa de: 351,00
mp teren albie minoră râu
Cernu în comuna Poduri, jud.
Bacău la preţul minim de 0,48
lei/mp/lună (respectiv 168,00
lei/lună) fără TVA, garanţia
de participare fiind de 202,00

