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OFERTE SERVICIU
l Primăria Slivilești organizează
concurs de ocupare a unui post de
asistent medical comunitar debutant, studii post liceale cu specializarea asistent medical generalist; să
deţină certificat de membru al
Ordinului Asistenţilor Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenţilor
Medicali din România, fără
vechime, în data de:12.09.2016, ora
:10.00, proba scrisă; 16.09.2016 ,ora:
14- interviu , la sediul Primăriei
Slivilești, com. Slivilești, jud. Gorj,
data limită de depunere a dosarelor:
01.09.2016 , persoană de contact
Beznilă Ioana, tel: 0253335300.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară al Municipiului București organizează concurs pentru
ocuparea a 1 post vacant de conducere. Concursul se va desfășura în
perioada 12-14 septembrie 2016, la
sediul Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară al Municipiului București -Bd.Expoziției
nr.1A, Sector 1, București, ora
10.00. Data limită de depunere a
dosarelor este 01.09.2016, inclusiv,
ora 16.00, la sediul Oficiului de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
al Municipiului București. Pentru
relații suplimentare consultați siteul: www.ocpib.ro
l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară al Municipiului București organizează concurs pentru
ocuparea unor posturi vacante de
execuție. Concursul se va desfășura
în perioada 12-14 septembrie 2016,
la sediul Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară al Municipiului București -Bd.Expoziției
nr.1A, Sector 1, București, ora
10.00. Data limită de depunere a
dosarelor este 01.09.2016, inclusiv,
ora 16.00, la sediul Oficiului de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
al Municipiului București. Pentru
relații suplimentare consultați siteul: www.ocpib.ro
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Satu
Mare, cu sediul în Satu Mare, Str I.
Ghica, nr. 36, scoate la concurs, în
data de 20.09.2016, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: 1. Inspector,
grad profesional asistentCompartiment Execuţie Bugetară,
Financiar, Contabilitate și Administrare Fond de Garantare. Condiţii
specifice de participare la concursurile pentru ocuparea funcţiilor
publice de execuţie vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
1 an; Cunoștinţe de operare PC:
Word, Excel, Power Point, Internet-nivel mediu; Iniţiativă și creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM
Satu Mare.
l Muzeul Bucovinei, cu sediul în
Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr. 33,
organizează în temeiul H.G.
nr.286/2011, modificat și completat
de H.G. nr.1027/2014, concurs
pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: -Inginer de sistem,
studii superioare, gr. II - 1 post;
-Casier, studii medii -1 post.
Concursul se va desfășura astfel:
-proba scrisă în data de 12.09.2016,
ora 10.00; -proba interviu se susţine
într-un termen de maxim 4 zile

lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
specifice: *pentru postul de inginer
de sistem, studii superioare, gradul
II -Biroul Educaţie Marketing și
Comunicare: -studii superioare de
specialitate absolvite cu diplomă de
licenţă în domeniul informatic
(Automatizări și calculatoare,
Informatică, Tehnologia informaţiei, Ingineria Sistemelor); -experienţă în domeniu: minim 6 luni
vechime. *pentru postul de casier,
studii medii -Serviciul Cetatea de
Scaun -funcţie de execuţie: -studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă de
minim 6 luni; -cunoștinţe de
operare pe calculator: -medii.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs, în termen de
10 zile lucrătoare de la data afișării
anunţului, respectiv până în data de
01.09.2016, ora 16.00, la sediul instituţiei, din strada Ştefan cel Mare,
nr.33, Suceava. Dosarele se vor
verifica de către comisia de concurs,
iar rezultatele selectării dosarelor se
vor afișa la sediul instituției și pe
site-ul: www.muzeulbucovinei.ro.
Informaţii suplimentare și bibliografia necesară se pot obţine de la
sediul instituţiei, telefon
0755.134.350, persoană de contact:
Ostafi Daniela.
l U.A.T.Bălășești, cu sediul în
localitatea Bălășești, judeţul Galaţi,
organizează concurs pentru
ocuparea unei funcţii contractuale
respectiv de: referent urbanism în
cadrul compartimentului urbanism
-temporar vacant; -referent clasa II,
grad superior- 1 post, pentru perioadă determinată. În conformitate
cu prevederile H.G. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 05.09.2016,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
06.09.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -cele prevăzute în art.3
din H.G.286/2011; -Studii necesare:
studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -Curs de perfecţionare
în specialitatea cadastru; -Cunoștinţe operare pe calculator: -utilizare Word, Excel, Internet -nivel
bine; -Vechimea în specialitate
minim 2 ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei comunei Bălășești,
judeţul Galaţi. Relaţii suplimentare
la sediul: Primăriei comunei Bălășești, judeţul Galaţi telefon:
0236.334.709, fax: 0236.334.709,
E-mail: primariabalasesti@yahoo.
com și de pe site oficial: www.
primariabalasesti.ro, persoană de
contact: Stoleru Mihaela -secretar.
l UAT Bălășești, cu sediul în localitatea Bălășești, judeţul Galaţi,
organizează concurs pentru
ocuparea unei funcţii contractuale
respectiv de: consilier în cadrul
compartimentului contabilitate
-vacant: -consilier clasa I, grad
superior -1 post pentru perioadă
nedeterminată; În conformitate cu
prevederile H.G.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 12.09.2016,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
13.09.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -cele prevăzute în art.3
din H.G.286/2011; -studii superiore
de lungă durată economice, absolvite cu diplomă de licenţă și cunoștinţe de operare pe calculator în
programele de contabilitate bugetară; -cunoașterea teoretică a legis-

laţiei financiar -contabile;
-vechimea în specialitate minim 5
ani. 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 Bălășești,
judeţul Galaţi. Relaţii suplimentare
la sediul: Primăriei comunei Bălășești, judeţul Galaţi, telefon:
0236.334.709, fax: 0236.334.709,
e-mail: primariabalasesti@yahoo.
com și de pe site oficial: www.
primariabalasesti.ro, persoană de
contact: Stoleru Mihaela -secretar.
l Primăria comunei Cetariu organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea posturilor contractuale de
execuţie vacante, de: -paznic; -întreținător; -muncitor necalificat.
Concursul se organizează la sediul
Primăriei comunei Cetariu, judeţul
Bihor, în data de 09.09.2016, ora
10.00 -proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primăriei comunei
Cetariu, judeţul Bihor. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din
HG286/2011 modificată și completată cu prevederile HG1027/2014.
Condiţiile de participare la concurs:
-experiență similară în administrație publică locală, raport de
serviciu cu Primăria minim 3 ani;
-cunoaștere limba română,
maghiară; -studii diplomă de absolvire a școlii profesionale și bibliografia se afișează la sediul Primăriei
comunei Cetariu, judeţul Bihor.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei comunei Cetariu și
la numărul de telefon 0259.456.266.
l Primăria comunei Răcăciuni,
judeţul Bacău, organizează concurs
în vederea ocupării următorului
post de natură contractuală, astfel:
-Concurs pentru ocuparea funcţiei
vacante contractuale de șofer II,
studii medii, în cadrul compartimentului Deservirea Microbuzelor
Şcolare Răcăciuni. Concursul va
avea loc la sediul Primăriei comunei
Răcăciuni, judeţul Bacău, la data
de 12 septembrie 2016, ora 10.00
-proba practică și 14 septembrie
2016, ora 10.00 -interviul. Condiţiile
generale: conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Condiţii specifice: -studii
medii liceale; -atestat profesional
transport persoane; -posesor al unui
permis de conducere valabil care să
cuprindă categoria „D”; -vechime
minim 2 (doi) ani în specialitatea de
șofer /conducător auto. Data până
la care se pot depune dosarele de
înscriere: în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial al României.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei Răcăciuni sau la
tel.0234.251.212 -persoană contact:
Lupan Liliana -secretarul Comisiei
de concurs.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu,
cu sediul în Giurgiu, Str. București,
bl.202/5D, mezanin, scoate la
concurs, în data de 19.09.2016, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: Consilier, grad profesional debutantCompartiment Juridic, Relaţiii cu
Publicul. Condiţii specifice de
participare la concursurile pentru
ocuparea funcţiilor publice de
execuţie vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă

durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în ramura
de știinţe juridice; Cunoștinţe de
operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet-nivel mediu; Iniţiativă și creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Giurgiu.
vAgenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă GORJ,
cu sediul în Târgu Jiu, Str Lt Col
D-tru Petrescu, nr.1, scoate la
concurs, în data de 20.09.2016, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: Consilier, grad profesional superiorCompartiment Control, Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii și
Executare Silită a Debitelor.
Condiţii specifice de participare la
concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în ramura știinţelor economice sau
juridice; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 9 ani; Cunoștinţe
de operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet-nivel mediu; Disponibilitatea de a efectua deplasări,
iniţiativă și creativitate, capacitate
de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate; Deţinător de permis auto categoria B,
condiţie prevăzută în fișa postului
datorită necesităţii deplasărilor pe
teren. Înscrierile se fac în termen de
20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a
–III– a, la sediul AJOFM Gorj.
l Primăria comunei Greaca organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiilor publice vacante
de execuţie de: inspector, clasa I,
grad profesional principal, compartiment financiar -contabil și resurse
umane, inspector, clasa I, grad
professional superior, compartiment financiar contabil și resurse
umane și referent, clasa III, grad
profesional superior, compartiment
pentru cadastru și agricultură.
Concursul se organizează la sediul
Primăriei comunei Greaca, judeţul
Giurgiu, în data de 19 septembrie
2016, ora 10.00, proba scrisă și pe
22 septembrie 2016, ora 10.00,
proba de interviu. Condiţii de participare la concurs: -pentru postul de
inspector, clasa I, grad profesional
principal, compartiment financiar
contabil și resurse umane -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă,
vechime minimă în specialitatea
studiilor -5 ani; -pentru postul de
inspector, clasa I, grad profesional
superior, compartiment financiar
contabil și resurse umane - studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată,
absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă, vechime
minimă în specialitatea studiilor 9 ani;
-pentru postul de
referent, clasa III,
grad profesional
superior, compartiment pentru
cadastru și agricultură - studii medii cu
diplomă de bacalaureat, vechime
minimă în specialitatea studiilor 9 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 20 zile de
la data publicării în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei comunei Greaca, judeţul
Giurgiu și trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art.49 din Hotărârea Guvernului
nr.611/2008, modificată și completată de Hotărârea Guvernului nr.
1173/2008. Condiţiile de participare
la concurs și bibliografia se afișează
la sediul și pe site-ul Primăriei
comunei Greaca: www.comunagreaca.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei
comunei Greaca, la secretariat,
tel.0246.246.042.
l Primăria Orașului Bragadiru,
j u d e ţ u l I l f o v, î n t e m e i u l
H.G.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, scoate la
concurs următoarele posturi
contractuale vacante: 1. Muncitor
calificat, treapta profesională
IV-Compartiment Întreţinerea și
Administrarea Târgului din cadrul
Primăriei oraș Bragadiru, judeţul
Ilfov: -studii profesionale; -condiţii
de vechime de minim 10 ani. 2.
Magaziner– Compartiment Administrativ– Casa de Cultura Mihai
Eminescu, din cadrul Primăriei
oraș Bragadiru, judeţul Ilfov:
-studii generale; -condiţii de
vechime de minim 10 ani. Data
limită depunere dosare: 31.08.2016
orele 16:00, la sediul Primăriei Oraș
Bragadiru. Concursul începe în
data de: 12.09.2016 orele 10:00 –
proba scrisă, 14.09.2016 orele 10.00:
-interviul, și se desfășoară la sediul
Primăriei Oraș Bragadiru, judeţul
Ilfov. Anunţul, bibliografia și tematica de concurs se află afișate la
avizierul unităţii și pe site-ul
unităţii. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei Oraș
Bragadiru sau la telefon
021/4480795, interior 113. Persoana
de contact: Oanta Monica Georgiana.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de
auditor, clasa I, grad profesional
superior - Compartimentul audit
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Dorohoi, județul Botoșani.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 19 septembrie
2016, ora 10.00, proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se depun
în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial,
partea a-III-a, la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.
49 din H.G. nr. 611/2008, modificată și completată de H.G.
1173/2008. Condiţiile de participare
la concurs și bibliografia se afișează
la sediul și pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Agenţiei Naţio-
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nale a Funcţionarilor Publici și la
nr. de telefon: 0374.112.726.
l Primăria Comunei Cordăreni,
judeţul Botoșani, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
contractual, vacant: Denumirea
postului: referent I; Nivelul studiilor: medii; Vechime: nu; Data, ora
și locul desfășurării: 20.09.2016, ora
11.00- proba scrisă/ practică și
22.09.2016, ora 11.00- interviul, la
sediul Primăriei Comunei Cordăreni; Data limită pentru depunerea
dosarelor: 05.09.2016, ora 12.00;
Persoanaă de contact: Lungu Cristina- secretar. Telefon/ fax
0231.624.120, e-mail: primaria_
cordareni@yahoo.com. Bibliografia
și tematica sunt afișate la sediul
Primăriei Comunei Cordăreni și pe
pagina de internet a comunei:
http://cordareni.botosani.ro/categorie/Comuna+Cordareni.
l Spitalul de Psihiatrie Sfânta
Maria- Vedea organizează, în
conformitate cu HGR 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui
post vacant de referent de specialitate debutant la compartimentul
achiziţii publice. Concursul se
desfășoară la sediul Spitalului de
Psihiatrie Sfânta Maria din localitatea Vedea, judeţul Argeș, strada
Principală, nr.2, judeţul Argeș, în
data de 09.09.2016, ora 10,00,
pentru proba scrisă, iar data și ora
susţinerii interviului vor fi afișate
odată cu rezultatele probei scrise.
Condiţii specifice de participare la
concurs: studii superioare (tehnice,
juridice, economice, administrative). Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data apariţiei anunţului, la biroul
RUNOS al Spitalului de Psihiatrie
Sfânta Maria, Vedea. Relaţii suplimentare la telefon/ fax
0248.248.109 /0248.248.109, biroul
RUNOS, prin d-na Dumitru
Simona și pe www.spitalpsihsfmaria.ro
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, cu
sediul în Cluj-Napoca, Str.George
Coșbuc, nr.2, scoate la concurs în
data de 20.09.2016, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: Consilier grad
profesional asistent– Punct de
Lucru Huedin. 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; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
1 an; Cunoștinţe de operare PC:
Word, Excel, Power Point, Internetnivel mediu; Iniţiativă și creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
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partea a –III– a, la sediul AJOFM
Cluj.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Bihor,
cu sediul în Oradea, Str. Transilvaniei, nr.2, scoate la concurs în data
de 05.09.2016, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următoarele posturi temporar vacante:
Consilier grad profesional superior
– Compartiment Medierea Muncii,
Consiliere, Orientare şi Formare
Profesională. Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
9 ani; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Power Point, Internetnivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; 1. Inspector grad profesional superior – Compartiment
Execuţie Bugetară, Financiar,
Contabilitate şi Administrare Fond
de Garantare a Creanţelor Salariale. Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
temporar 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 ramura
de ştiinţe economice; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
9 ani; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Power Point, Internetnivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; Înscrierile se fac în
termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM
Bihor.

CITAȚII
l Luchian Dumitru domiciliat în
sat Dersca, comuna Dersca, judeţul
Botoşani este citat pentru data de

JOI / 18 AUGUST 2016

14 septembrie 2016 la Judecătoria
Dorohoi în dosar nr. 444/222/2016,
în calitate de pârât, cu obiect
,,divorţ”.

ordinea de zi: Raport de activitate si
descarcarea de gestiune; Alegeri a
noii structurii de conducere.
Prezenta este obligatorie."

l Pîrjol Neta, domiciliată în
Craiova, str. Rovinari, nr. 32, bl.d,
sc.1, ap.14, este chemată la Judecătoria Craiova în dosar
12855/215/2015 complet CMF4,
pentru termen: 27.09.2016, ora
08.30, pentru partaj în proces cu
Tutunaru Nicu.

l Societatea Operative Steakhouse
Group S.A., cu sediul în Bucureşti,
str. Garlei nr. 30 A, Sector 1,
J40/4308/1996, CUI 8564358,
convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor în
data de 19.09.2016, ora 10.00, la
sediul societatii din Bucureşti, str.
Garlei nr.30 A, Sector 1, cu următoarea Ordine de Zi: 1.1. aprobarea
constituirii unei comisii de cenzori
ce urmează a fi alcătuită din 3
membri cu puteri depline şi un
membru supleant. 1.2. numirea în
calitate de cenzori cu drepturi
depline pe: Biroul Expertului
Contabil Apetrei Anita Flavia,
Doamna Grigore Victorita Mihaela,
Domnul Grecu Maricel. 1.3.
Mandatul cenzorilor va fi de 3 (trei)
ani de zile. 1.4. Cenzorii vor puteafi
rev o ca ţ i sa u suspenda ţ i de
Adunarea Generală a Asociaţilor.
Actionarii se vor putea prezenta
personal la adunarea generală, îşi
vor putea numi un reprezentant pe
bază de procură specială. Actiunile
vor fi înmânate dlui administrator
Dragos Panait, şi vor fi depuse în
seiful Operative Steakhouse Group
S.A., la sediul firmei situat in Bucuresti, str. Garlei nr. 30 A, Sector 1, în
vederea dovedirii calitatii de acţionar, cu cel puţin 5 zile înainte de
adunarea acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 123 din legea
31/1990.

l Doamna Iuliana Weswaldi,
identificata cu CNP
2820518226837, cu ultimul domiciliu cunoscut in Iasi, str. Gospodarilor, nr.5 , judetul Iasi, este
chemata la Judecatoria Iasi, cu
sediul IASI, str. A. Panu nr. 25, jud.
IASI, Completul C22, camera Sala
3, în ziua de 20.09.2016, ora 13;00,
in calitate de Pârât, în proces cu
E.ON Energie Romania SA în
calitate de Reclamant, cerere de
v a l o a r e r e d u s ă , d o s a r n r.
31419/245/2015.
l Se citeaza Turcanu Ioana Andra,
cu domiciliul in Voluntari, B-dul.
Pipera, nr. 4C, vila G 7-8, judetul
Ilfov si Loulou L’ Atelier SRL, cu
sediul in Voluntari, Sos. Pipera-Tunari, nr. 33, camera 2, judetul Ilfov,
J23/2532/2012, CUI 30622080, in
calitate de asociati ai societatii
Loulou Boutique SRL, cu sediul in
Voluntari, Sos. Pipera-Tunari, nr.33,
c a m e r a 1 3 , j u d . I l f o v,
J23/2531/2012, RO 30622099 in
vederea predarii arhivei contabile si
actelor juridice a societatii debitoare ce face obiectul dosarului de
insolventa nr. 1104/93/2016 aflat pe
rolul Tribunalului Ilfov. Predarea
arhivei contabile si juridice a societatii debitoare urmeaza a fi efectuata catre administratorului
judiciar Tempo Insolv SPRL la
sediul din Ploiesti, P-ta Victoriei, nr.
7, bl. A Est, sc.D, ap.51, judetul
Prahova (tel. 0744920534/
0746210664, tempoinsolv@gmail.
com).

ADUNĂRI GENERALE
l Colegiul Medicilor Veterinari
Filiala Ilfov, in data de 01.09.2016,
ora 10, la sediul D.S.V.S.A. Ilfov, se
organizeaza Adunare Generala cu

l Convocator: În conformitate cu
prevederile Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale
Regulamentului CNVM nr.1/2006
privind emitenţii şi operaţiunile cu
valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind
exercitarea unor anumite drepturi
ale acţionarilor în cadrul adunărilor
generale ale societăţilor, modificat şi
completat prin Regulamentul
CNVM nr.7/2010, Regulamentul
ASF nr.13/2014 şi ale Actului
Constitutiv al S.ROMAERO S.A.,
Consiliul de Administraţie al S.
ROMAERO S.A. -cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de
ordine în Registrul Comerţului

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 12299/2016. Nr. 302317din 17.08.2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 17 August 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 31 August 2016, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor
Publice Ialomița, loc. Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde
prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Agronat I.C.D. SRL, cu
sediul în localitatea Slobozia, str. C-tin. Dobrogeanu Gherea, nr. 7B, jud. Ialomița, cod de identiﬁcare
ﬁscală 28188347: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1. Tractor agricol Hinomoto E1802, Diesel, 1103
cmc, 18 CP, an 1992, dotat cu grapă de sol 1,1 m, plug cu 2 trupițe și prășitoare 2 rânduri. Preț de
pornire a licitației, exclusiv TVA: 13.816 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 20%. * Regimul și cotele
de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel
târziu în data de 29 August 2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneﬁciar: 29511925, la Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea
garanției se va face în cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în
nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior
184, 186. Data aﬁșării: 18.08.2016.

J40/3940/1991 -convoacă:
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor la data de 19.09.2016.
ora 14, la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr.44,
Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la
data de referinţă de 07.09.2016 cu
următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea şi aprobarea raportului cu
privire la cauzele şi modalităţile de
soluţionare a aspectelor descrise de
auditorul independent în Raportul
de audit financiar pentru anul 2015;
2. Aprobarea ex-date de 13.10.2016
şi a datei de 14.10.2016. ca data de
înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se
răsfrâng efectele hotărârilor
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 19/20.09.2016,
în conformitate cu dispoziţiile art.
238 din legea 297/2004 privind
piata de capital; 3. Împuternicirea
doamnelor Tena Veronica, identificata cu CI seria RR nr. 660248 si
Ionescu Alina Claudia identificată
cu CI seria RR nr.919564 având
funcţiile de consilieri juridici în
cadrul societăţii, pentru a îndeplini
toate formalităţile necesare în
vederea înregistrării hotararilor
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Registrul Comerţului.
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună,
cel puţin 5% din capitalul social au
dreptul: de a introduce pana la data
de 2.09.2016 puncte pe ordinea de
zi a adunării generale ordinare a
acţionarilor, cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare
sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea
generală ordinară a acţionarilor; de
a prezenta până la data de
02.09.2016 proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adunării generale ordinare. Fiecare
acţionar are dreptul să adreseze
întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a adunării generale.
Societatea comercială are obligaţia
de a răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub conditia
respectarii art. 13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Drepturile prevăzute anterior pot fi
exercitate numai în scris (transmise
prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice). Documentele

şi informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi
precum si proiectul de hotărâre
supus dezbaterii şi aprobării AGOA
sunt disponibile la sediul S.
ROMAERO S.A., la Secretariatul
AGA, începând cu data de
18.08.2016, precum şi pe website-ul
societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com. Participarea la
şedinţa adunării generale a acţionarilor se face conform legislaţiei
specifice în vigoare şi Actului
Constitutiv al S.ROMAERO S.A.,
prin reprezentare directă sau pe
bază de împuternicire specială.
Formularele de împuternicire
specială pentru reprezentare în
AGOA şi buletinele de vot prin
corespondenţă se pot obţine: la
Secretariatul AGA precum şi pe
website-ul societăţii ROMAERO
S.A.: www.romaero.com, secţiunea
Legături– Romaero Info– Informaţii acţionari, începând cu data
de 18.08.2016 şi vor fi depuse până
la data de 16.09.2016. În situaţia în
care la prima convocare nu se întrunesc condiţiile legale de reprezentare, A.G.O.A. se reprogramează
pentru data de 20.09.2016., în
acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi
ordine de zi. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021/599.41.04; fax 021/599.41.05.
Preşedinte CA Remus Vulpescu.
l Societatea PROSANIO SA, societate pe acţiuni, de tip închis, cu
sediul social în Judeţul Galaţi, str.
Grigore Ventura, nr. 2, cam. 12,
Judeţul Galaţi înmatriculată la
Registrul Comerţului de pe lângă
Tr i b u n a l u l G a l a ţ i s u b n r.
J17/432/2011 şi cod unic de înregistrare 28307499 (denumită în continuare „Societatea”), prin
administrator unic, conform Legii
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Actului
Constitutiv al Societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor pentru data de
30.09.2016, ora 09:00, în B-dul.
George Coşbuc, nr.2 (incinta
Cosbuc Bussines Center), etajul 2,
camera 211, Galaţi, Judeţul Galaţi.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor
legale pentru ţinerea AGOA la data
primei convocări, se convoacă o
nouă AGOA pentru data de

01.10.2016, ora 09:00, având aceeaşi
ordine de zi. Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor
pentru data de 30.09.2016, ora
11:00, în B-dul.George Coşbuc, nr. 2
(incinta Cosbuc Bussines Center),
etajul 2, camera 211, Galaţi,
Judeţul Galaţi. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale pentru
ţinerea AGEA la data primei
convocări, se convoacă o nouă
AGEA pentru data de 1.10.2016,
ora 11:00, având aceeaşi ordine de
zi. Au dreptul să participe şi să
voteze în cadrul adunării generale
toți acţionarii înregistraţi înregistraţi în evidenţele Societăţii- în
registrul acţionarilor şi în evidenţele
Oficiului Registrului Comerţului la
sfârşitul zilei de 12.09.2016, considerată, în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Legea
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, drept Dată de
Referinţă pentru ţinerea Adunărilor. Ordinea de zi AGOA: 1.Discutarea privind reînnoirea/
prelungirea mandatului administratorului unic pe o perioadă de
încă 4 ani, de la 16.11.2016 la
16.11.2020. 2. Stabilirea formei
contractului de mandat şi a remuneratiei administratorului unic. 3.
Punerea în discuție a valorii asigurării de răspundere profesională a
administratorului unic. 4. Alegerea
auditorului financiar al societăţii şi
fixarea duratei contractului de
audit. 5. Descărcarea de gestiune a
administratorului curent. 6.
Punerea în discuție privind împuternicirea, cu posibilitate de substituire a doamnei Ala Procopenco să
redacteze şi să semneze hotărârea
AGOA adoptată şi să efectueze
orice formalităţi necesare pentru a
menţiona/înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comerţului şi
pentru publicarea hotărârii în
Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. Ordinea de zi AGEA:
1.Punerea în discuție privind delegarea exerciţiului atribuţiilor prevăzute de art. 113 lit.b şi lit.c din
Legea 31/1990 privind societatile
comerciale către administratorul
unic până la expirarea mandatului
acestuia. 2. Modificarea /completarea Actului Constitutiv: 2.1. Înlocuirea în Actul Constitutiv al
sintagmei «societate comercială» cu

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice . Dosar de executare nr. 400604/2015. Nr. 302319 din 17.08.2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 17 august 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 31 august 2016, ora 13.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor
Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor
vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Premier Spedition
SRL, cu sediul în localitatea Slobozia, str. Șoseaua Brăilei, nr. 5, jud. Ialomița, cod de identificare
fiscală 23920203: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota
TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. Sistem de mixaj muzical Native Instruments model Traktor Kontrol S4,
an 2012, 1.967 lei, 20%; 2. Kit GPS auto Dynafleet Telematics, an 2008, 2.317 lei, 20%. * Regimul și
cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel
târziu în data de 29 August 2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria municipiului Slobozia, iar
restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic
de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în
nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237.140,
interior 184, 186. Data afișării: 18.08.2016.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
sintagma «societate» ca urmare a
modificărilor legislative intervenite
şi încheierea unui act constitutiv în
forma actualizată. 2.2. Articolul 4
alin. 11 ,,Administratorul unic
poate fi autorizat ca într-o perioadă
ce nu poate depăşi 5 ani de la data
înmatriculării societăţii să majoreze
capitalul social subscris până la o
valoare nominală determinată
(capital autorizat), prin emiterea de
noi acţiuni în schimbul aporturilor,,
devine: ,,Administratorul unic este
autorizat ca într-o perioadă de 4 ani
de la data înregistrării modificării
actului constitutiv,, să majoreze
capitalul social subscris până la o
valoare nominală determinată
(capital autorizat), prin emiterea de
noi acţiuni în schimbul aporturilor,,.
3. Punerea în discuție privind împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a d-nei Ala Procopenco
pentru a redacta si semna hotărârile
AGEA adoptata, precum şi forma
modificată şi actualizată a Actului
Constitutiv şi orice alte documente
în legătură cu acestea şi să efectueze orice formalităţi necesare
pentru a menţiona /înregistra hotărârea la Oficiul Registrului Comertului şi pentru publicarea hotărârii
în Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. Acţionarii se vor
putea prezenta personal sau îşi pot
numi reprezentant la adunarile
generale. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte
persoane decât acţionarii, pe bază
de procuri speciale. Procurile
speciale şi buletinele de vot prin
corespondență completate şi
semnate de către acționar se vor
depune în original la sediul Societăţii până cel târziu la data de
27.09.2016, ora 10.00, prin înregistrarea acestora sau prin poştă cu
confirmare de primire, astfel încât
să poată fi înregistrate la societate
până la data şi ora anterior menționate. Informaţiile suplimentare
precum şi solicitările se pot obţine/
transmite şi la telefon 0336.802.813
şi/sau email: procopencoala@yahoo.
com
l Societatea ZORDER BIG SA,
societate pe acţiuni, de tip închis, cu
sediul social în Judeţul Galaţi, str.
Henri Coandă, nr. 5, cam. 7,
Judeţul Galaţi înmatriculată la
Registrul Comerţului de pe lângă
Tr i b u n a l u l G a l a ţ i s u b n r.
J17/1579/2004 şi cod unic de înregistrare 16813468 (denumită în
continuare „Societatea”), prin
administrator unic, conform Legii
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Actului
Constitutiv al Societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor pentru data de
23.09.2016, ora 09:00, în B-dul.
George Coşbuc, nr.2 (incinta
Cosbuc Bussines Center), etajul 2,
camera 211, Galaţi, Judeţul Galaţi.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor
legale pentru ţinerea AGOA la data
primei convocări, se convoacă o
nouă AGOA pentru data de
24.09.2016, ora 09:00, având aceeaşi
ordine de zi. Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor
pentru data de 23.09.2016, ora
11:00, în B-dul.George Coşbuc, nr.2
(incinta Cosbuc Bussines Center),
etajul 2, camera 211, Galaţi,
Judeţul Galaţi. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale pentru
ţinerea AGEA la data primei
convocări, se convoacă o nouă
AGEA pentru data de 24.09.2016,
ora 11:00, având aceeaşi ordine de
zi. Au dreptul să participe şi să
voteze în cadrul adunării generale
toți acţionarii înregistraţi înregistrati în evidenţele Societăţii- în
registrul acţionarilor şi în evidenţele
Oficiului Registrului Comerţului la

sfârşitul zilei de 04.09.2016, considerată, în conformitate cu prevederile art. 123 alin.(2) din Legea
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, drept Dată de
Referinţă pentru ţinerea Adunărilor. Ordinea de zi AGOA: 1.Discutarea privind reînnoirea /
prelungirea mandatului administratorului unic pe o perioada de
încă 4 ani, de la 28.02.2017 la
28.02.2021. 2.Stabilirea formei
contractului de mandat şi a remuneraţiei administratorului unic. 3.
Punerea în discuție a valorii asigurării de răspundere profesională a
administratorului unic. 4. Alegerea
auditorului financiar al societăţii şi
fixarea duratei contractului de
audit. 5. Descărcarea de gestiune a
administratorului curent. 6.Punerea
în discuție privind împuternicirea,
cu posibilitate de substituire a
doamnei Ala Procopenco să redacteze şi să semneze hotărârea AGOA
adoptată şi să efectueze orice
formalităţi necesare pentru a
menţiona /înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comerţului şi
pentru publicarea hotărârii în
Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. Ordinea de zi AGEA:
1.Punerea în discuție privind delegarea exerciţiului atribuţiilor prevăzute de art.113 lit.b şi lit.c din Legea
31/1990 privind societăţile comerciale către administratorul unic
până la expirarea mandatului acestuia. 2. Modificarea /completarea
Actului Constitutiv: 2.1.Înlocuirea
în Actul Constitutiv al sintagmei
«societate comercială» cu sintagma
«societate» ca urmare a modificărilor legislative intervenite şi încheierea unui act constitutiv în forma
actualizată. 2.2. Articolul 4 alin.11
,,Administratorul unic poate fi
autorizat ca într-o perioadă ce nu
poate depăşi 5 ani de la data înmatriculării societăţii să majoreze
capitalul social subscris până la o
valoare nominală determinată
(capital autorizat), prin emiterea de
noi acţiuni în schimbul aporturilor,,
devine: ,,Administratorul unic este
autorizat ca într-o perioadă de 4 ani
de la data înregistrării modificării
actului constitutiv,, să majoreze
capitalul social subscris până la o
valoare nominală determinată
(capital autorizat), prin emiterea de
noi acţiuni în schimbul aporturilor,,.
3. Punerea în discuție privind împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a d-nei Ala Procopenco pentru
a redacta şi semna hotărârile AGEA
adoptata, precum şi forma modificată şi actualizată a Actului Constitutiv şi orice alte documente în
legătură cu acestea şi să efectueze
orice formalităţi necesare pentru a
menţiona/înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comerţului şi
pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României- Partea a
IV-a. Acţionarii se vor putea
prezenta personal sau îşi pot numi
reprezentant la adunările generale.
Reprezentarea acţionarilor se poate
face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procuri speciale.
Procurile speciale şi buletinele de vot
prin corespondență completate şi
semnate de către acționar se vor
depune în original la sediul Societăţii
până cel târziu la data de 20.09.2016,
ora 10.00, prin înregistrarea acestora
sau prin poştă cu confirmare de
primire, astfel încât să poată fi înregistrate la societate până la data şi
ora anterior menționate. Informaţiile
suplimentare precum şi solicitările se
pot obţine/transmite şi la telefon
0336.802.813 şi/sau email: procopencoala@yahoo.com
l Societatea SCOP LINE SA, societate pe acţiuni, de tip închis, cu
sediul social în Judeţul Galaţi, str.

Siderurgiştilor, nr. 30, bl. SD4B, sc.
3, ap. 67, Judeţul Galaţi înmatriculată la Registrul Comerţului de pe
lângă Tribunalul Galaţi sub nr.
J17/290/2005 şi cod unic de înregistrare 17216115 (denumită în continuare „Societatea”), prin
administrator unic, conform Legii
nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Actului
Constitutiv al Societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor pentru data de
28.09.2016, ora 13:00, în B-dul.
George Coşbuc, nr.2 (incinta
Cosbuc Bussines Center), etajul 2,
camera 211, Galaţi, Judeţul Galaţi.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor
legale pentru ţinerea AGOA la
data primei convocări, se convoacă
o nouă AGOA pentru data de
29.09.2016, ora 13:00, având aceeaşi
ordine de zi. Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor
pentru data de 28.09.2016, ora
15:00, în B-dul.George Coşbuc, nr.2
(incinta Cosbuc Bussines Center),
etajul 2, camera 211, Galaţi,
Judeţul Galaţi. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale pentru
ţinerea AGEA la data primei
convocări, se convoacă o nouă
AGEA pentru data de 29.09.2016,
ora 15:00, având aceeaşi ordine de
zi. Au dreptul să participe şi să
voteze în cadrul adunării generale
toți acţionarii înregistraţi înregistrati în evidenţele Societăţii- în
registrul acţionarilor şi în evidenţele
Oficiului Registrului Comerţului la
sfârşitul zilei de 09.09.2016, considerată, în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Legea
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, drept Dată de
Referinţă pentru ţinerea Adunărilor. Ordinea de zi AGOA: 1.Discutarea privind reînnoirea/prelungirea
mandatului administratorului unic
pe o perioadă de încă 4 ani, de la
16.11.2016 la 16.11.2020. 2.Stabilirea formei contractului de mandat
şi a remuneraţiei administratorului
unic. 3.Punerea în discuție a valorii
asigurării de răspundere profesională a administratorului unic. 4.
Alegerea auditorului financiar al
societăţii şi fixarea duratei contractului de audit. 5. Descărcarea de
gestiune a administratorului curent.
6.Punerea în discuție privind împuternicirea, cu posibilitate de substituire a doamnei Ala Procopenco să
redacteze şi să semneze hotărârea
AGOA adoptată şi să efectueze
orice formalităţi necesare pentru a
menţiona/înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comertului şi
pentru publicarea hotărârii în
Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. Ordinea de zi AGEA:
1.Punerea în discuție privind delegarea exerciţiului atribuţiilor prevăzute de art.113 lit.b şi lit.c din Legea
31/1990 privind societăţile comerciale către administratorul unic
până la expirarea mandatului acestuia. 2. Modificarea /completarea
Actului Constitutiv: 2.1. Înlocuirea
în Actul Constitutiv al sintagmei
«societate comercială» cu sintagma
«societate» ca urmare a modificărilor legislative intervenite şi încheierea unui act constitutiv în forma
actualizată. 2.2. Articolul 4 alin.11
,,Administratorul unic poate fi
autorizat ca într-o perioadă ce nu
poate depăşi 5 ani de la data înmatriculării societăţii să majoreze
capitalul social subscris până la o
valoare nominală determinată
(capital autorizat), prin emiterea de
noi acţiuni în schimbul aporturilor,,
devine: ,,Administratorul unic este
autorizat ca într-o perioadă de 4 ani
de la data înregistrării modificării
actului constitutiv,, să majoreze
capitalul social subscris până la o

valoare nominală determinată
(capital autorizat), prin emiterea de
noi acţiuni în schimbul aporturilor,,.
3. Punerea în discuție privind împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a d-nei Ala Procopenco
pentru a redacta şi semna hotărârile
AGEA adoptată, precum şi forma
modificată şi actualizată a Actului
Constitutiv şi orice alte documente
în legătură cu acestea şi să efectueze orice formalităţi necesare
pentru a menţiona /înregistra hotărârea la Oficiul Registrului Comerţului şi pentru publicarea hotărârii
în Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. Acţionarii se vor
putea prezenta personal sau îşi pot
numi reprezentant la adunările
generale. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte
persoane decât acţionarii, pe bază
de procuri speciale. Procurile
speciale şi buletinele de vot prin
corespondență completate şi
semnate de către acționar se vor
depune în original la sediul Societăţii până cel târziu la data de
25.09.2016, ora 10.00, prin înregistrarea acestora sau prin poştă cu
confirmare de primire, astfel încât
să poată fi înregistrate la societate
până la data şi ora anterior menționate. Informaţiile suplimentare
precum şi solicitările se pot obţine/
transmite şi la telefon 0336.802.813
şi/ sau email: procopencoala@
yahoo.com
l SC Princo Grup SA, cu sediul în
Str. Av.Ion Muntenescu, nr.1-3,
Sector 2, Bucureşti, prin Administrator Unic Florescu Costel,
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
19.09.2016, 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 privind prelungirea Liniei
de credit în suma de 1.000.000RON
(unmilion) RON, pe o perioadă de
12 luni de la data semnării actului
adiţional, ce se va încheia cu
UniCredit Bank SA. Punerea în
discuţie privind garantarea creditului acordat de către UniCredit
Bank SA, conform contractului de
credit, după cum urmează: a.
Punerea în discuţie privind Ipoteca
de rang I asupra imobilului situat în
localitatea Buciumeni, Str.Dealu
Mare, Judeţul Dâmboviţa, constând
în teren intravilan în suprafaţă de
21.516mp având Nr. Cadastral
70318 împreună cu construcţiile:
C1-2.864mp- Hală producţie;
C2-88mp- Brutărie din cărămidă;
C3-6mp- Poartă metal cu încăpere;
C4-76mp- Centrala termică cu o
încăpere; C5-575mp- Depozit din
metal cu 5 încăperi demisol şi o
încăpere parter; C6-215mpDepozit din metal cu o încăpere;
C7-209mp- Hala colectoare şi
prelucrare deşeuri, proprietatea SC
PRINCO GRUP SA. Imobilul se va
asigura cu o societate de asigurări
agreată de UCB şi polita de asigurare se va înregistra la AEGRM. b.
Punerea în discuţie privind Ipoteca
mobiliară asupra echipament
tehnologic WEINIG UNIMAT
SUPER 4 nr. inventar 20212; Cazan
Centrală nr inventar 20218, Presa
Panouri nr. inventar 20246 şi CNC
Record 110 nr. inventar 20255,
proprietatea SC PRINCO GRUP
SA. Bunurile se vor asigura la o
societate agreată UCB, cu cesionarea poliţei în favoarea băncii şi
înscriere la AEGRM. c.Punerea în
discuţie privind Ipoteca mobiliară
pe stocuri proprietatea societăţii, cu
vechime până în 90 zile, în valoare
minimă de 475.000RON cu
înscriere la AEGRM, reprezentând
tocătoare bucătărie, panouri din

lemn masiv, mic mobilier, linguri de
lemn, situate în Comuna Buciumeni, Str.Dealu Mare, Jud.Dâmboviţa. Stocurile aduse în garanţie se
vor asigura la o companie de asigurări agreată de către bancă, iar
poliţa de asigurare se va înscrie la
AEGRM. d.Punerea în discuţie
privind Ipoteca mobiliară asupra
Maşină formatizat; Presă Baioni;
Uscător; Maşină de prelucrat lemn
Tosvitavi; Maşina de calibrat Timesavers; Maşina de prelucrat lemn
Obles; Cazan Fum; CNC DEMIR;
Presă Taylor; Aplicator AUT CLEI;
Instal Exhaust Demir; Maşină de
îmbinat în dinţi; Exhaustare
Ansamblu de aspiraţie; ELECTROMANDRINA situate în Comuna
Buciumeni, Str.Dealu Mare, Jud.
Dâmboviţa, proprietatea SC
PRINCO GRUP SA. e.Punerea în
discuţie privind Ipoteca mobiliară
asupra conturilor bancare ale SC
PRINCO GRUP SA deschise la
UCB, cu individualizarea acestora
în contractul de credit şi înregistrată la AEGRM. 2. Punerea în
discuţie privind transformarea
Liniei de credit în suma de 500.000
RON (cincisutemii) RON în credit
de cheltuieli generale cu rambursări
pe o perioadă de 24 luni de la data
semnării actului adiţional, ce se va
încheia cu UniCredit Bank SA;
Punerea în discuţie privind garantarea creditului acordat de către
UniCredit Bank SA, conform
contractului de credit, după cum
urmează: a. Punerea în discuţie
privind ipoteca mobiliară asupra
echipament tehnologic WEINIG
UNIMAT SUPER 4 nr. inventar
20212; Cazan Centrala nr inventar
20218, Presa Panouri nr. inventar
20246 şi CNC Record 110 nr.
inventar 20255, proprietatea SC
PRINCO GRUP SA. Bunurile se
vor asigura la o societate agreată
UCB, cu cesionarea poliţei în
favoarea băncii şi înscriere la
AEGRM. b.Punerea în discuţie
privind ipoteca mobiliară pe stocuri
proprietatea societăţii, cu vechime
până în 90 zile, în valoare minimă
de 510.000RON cu înscriere la
AEGRM, reprezentând tocătoare
bucătărie, panouri din lemn masiv,
mic mobilier, linguri de lemn,
situate în Comuna Buciumeni, Str.
Dealu Mare, Jud.Dâmboviţa.
Stocurile aduse în garanţie se vor
asigura la o companie de asigurări
agreată de către bancă, iar poliţa de
asigurare se va înscrie la AEGRM.
c.Punerea în discuţie privind
garanţia personală (fidejusiune)
emisă de asociatul majoritar şi
unicul administrator dl. Florescu
Costel, în forma şi conţinutul
agreată de bancă. d. Punerea în
discuţie privind ipoteca mobiliară

13

asupra conturilor bancare ale SC
PRINCO GRUP SA deschise la
UCB, cu individualizarea acestora
în contractul de credit şi înregistrată la AEGRM. 3.Punerea în
discuţie privind contractarea încheierii şi executării de către societate a
unui Credit de cheltuieli generale
cu rambursări în suma de
300.000RON (treisutemii) RON pe
o perioadă de 24 luni de la
semnarea contractelor de credit, ce
se va încheia cu UniCredit Bank
SA; Punerea în discuţie privind
garantarea creditului acordat de
către UniCredit Bank SA, conform
contractului de credit, după cum
urmează: a.Punerea în discuţie
privind ipoteca mobiliară asupra
echipament tehnologic WEINIG
UNIMAT SUPER 4 nr. inventar
20212; Cazan Centrala nr inventar
20218, Presa Panouri nr. inventar
20246 şi CNC Record 110 nr.
inventar 20255, proprietatea SC
PRINCO GRUP SA. Bunurile se
vor asigura la o societate agreată
UCB, cu cesionarea poliţei în
favoarea băncii şi înscriere la
AEGRM. b.Punerea în discuţie
privind garanţia personală (fidejusiune) emisă de asociatul majoritar
şi unicul administrator dl. Florescu
Costel, în forma şi continutul
agreată de bancă. c.Punerea în
discuţie privind ipoteca mobiliară
asupra conturilor bancare ale SC
PRINCO GRUP SA deschise la
UCB, cu individualizarea acestora
în contractul de credit şi înregistrata la AEGRM. 4.Punerea în
discuţie privind posibilitatea ca pe
durata contractului de credit societatea să nu repartizeze profitul
obţinut sub formă de dividende,
fără acordul prealabil scris al
UniCredit Bank SA; 5.Punerea în
discuţie privind ca pe durata
contractului de credit şi orice
prelungire a acestuia, creditele
acordate de către asociaţi să fie
subordonate Facilităţii acordată de
UniCredit Bank SA, atât ca drept
de preferinţă la plată, cât şi ca
drept de executare şi nici o rambursare a creditelor acordate de
asociaţi nu se va efectua fără
acordul prealabil scris al UniCredit
Bank SA. 6.Punerea în discuţie
privind semnarea în numele şi pe
seama Societăţii a documentaţiei
necesară pentru obţinerea creditului, a contractului de credit
(Condiţii generale şi Condiţii
speciale de finanţare şi garantare), a
tuturor contractelor de garanţie, a
biletului la ordin, precum şi a
oricăror documente necesare în
legătură cu aceste contracte sau cu
orice alt act juridic încheiat de părţi
în legătură cu acestea, se împuterniceşte Administratorul Societăţii,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice –
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice – Prahova.
Serviciul Juridic - Compartiment Procedura Insolvență. Nr.
310191. Data: 16.08.2016. Agenția Națională de Administrare
Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova invită
practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în
insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală
pentru regiunea VII să depună, până cel târziu la data de
29.08.2016, orele 16.00, oferte în vederea desemnării de
practicieni în insolvență în dosarele de insolvență privind pe
debitorii: Inscons S.R.L. - dosar nr. 4608/105/2016; ASA LHS
Construct S.R.L. - dosar nr. 4167/105/2016; Alextib Construct
S.R.L. - dosar nr. 4417/105/2016; Anamar Pan S.R.L. - dosar nr.
3493/105/2016; Pais Impex S.R.L. - dosar nr. 6703/105/2015;
Gudrani Stef Impex S.R.L. - dosar nr. 4171/105/2016; Flanșprod
Exim S.R.L. - dosar nr. 8616/105/2014; Yato Romania S.R.L. dosar nr. 4106/105/2016; Kantis Consulting S.R.L. - dosar nr.
1418/105/2016; Lorys Motors Part S.R.L. - dosar nr.
2718/105/2015, aﬂate pe rolul Tribunalului Prahova, întocmite
conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de
către Agenția Națională de Administrare Fiscală.
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ANUNȚURI

domnul Florescu Costel, identificat
cu CI seria RR nr 406837,
CNP1460125400089. În cazul neîntrunirii cvorumului prevăzut de
lege, a doua adunare este convocată
în ziua de 20.09.2016, ora 12.00, în
acelaşi loc cu aceeaşi ordine de zi.

LICITAȚII
l Anunţ privind organizarea licitaţiei intermediară pentru vânzare de
masa lemnoasă pe picior şi de masă
lemnoasă fasonată. Organizatorul
licitaţiei: Ocolul Silvic Dealu Negru,
loc.Orheiu Bistriţei, nr.25, telefon/
fax: 0263.271.823, e-mail: osdealunegru@yahoo.com. Data şi ora
desfăşurării licitaţiei: 02.09.2016,
ora 11.00. Locul desfăşurării licitaţiei: Ocolul Silvic Dealu Negru, loc.
Orheiu Bistriţei, nr.25. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare.
Licitaţia este organizată şi se va
desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fond forestier
proprietate publică, aprobat prin
HG nr.924/2015. Data şi ora organizării preselecţiei: 25.08.2016, ora
12.00. Data şi ora limită până la
care poate fi depusă documentaţia
pentru preselecţie şi înscrierea la
licitaţie: 24.08.2016, ora 16.00. Lista
loturilor care se licitează, preţul de
pornire a licitaţiei si pasul de lici-

tare pentru fiecare lot este afişată la
sediul organizatorului, pe site-ul:
www.ocoalederegim@yahoo.com.
Volumul de masă lemnoasă pe
picior oferit la licitaţie: 1.752mc,
din care pe natură de produse:
-produse principale: 1.176mc,
-produse secundare: 0mc, -produse
de igienă: 576mc, şi respectiv, pe
specii şi grupe de specii: -rasinoase:
1204mc, -fag: 544mc, -diverse tari:
4mc. Volumul total de masă
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie:
28.04mc, din care pe sortimente:
lemn pentru cherestea: 24,69mc,
lemn rotund de foioase şi răşinoase
pentru construcţii, celuloză:
1,85mc, -lemn de foc: 1,5mc; şi,
respectiv, pe specii şi grupe de
specii: -fag: 8mc, -paltin: 20mc.
Masa lemnoasă pe picior oferită
spre vânzare nu provine din fond
forestier certificat. Masa lemnoasă
rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca
prin negociere, în aceeaşi zi sau în
ziua următoare, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de
alte reglementări în vigoare, la
masa lemnoasă fasonată şi partizile
pe picior din proprietatea Comunei
Sieuţ. Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de:
18.08.2016. Pentru informaţii şi
date suplimentare vă puteţi adresa

JOI / 18 AUGUST 2016
la Ocolul Silvic Dealu Negru, la
telefoanele: 0263.271.823,
0745.933.987, 0745.613.106.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei de vânzare masă lemnoasă
fasonată, producţia anului 2016.
Organizatorul licitaţiei: Primăria
comunei Remetea, cu sediul în
comuna Remetrea, P-ta Cseres
Tibor nr. 10, judeţul Harghita, CIF:
4367655, tel/fax 0266-352-101,
e-mail: office@gyergyoremete.ro.
Data şi ora desfăşurării licitaţiei:
05.09.2016, orele 09:00. Locul
desfăşurării licitaţiei: sediul Primăriei comunei Remetea, comuna
Remetea, judeţul Harghita. Tipul
licitaţiei: licitaţie cu strigare. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fordul forestier
proprietate publică, aprobat prin
Hotărârea guvernului nr. 924/2015.
Data şi ora preselecţiei: 31.08.2016,
ora 16:00. Data şi ora limită până la
care poate fi depusă documentaţia
pentru preselecţie şi înscrierea la
licitaţie este 31.08.2016, ora 15:00.
Lista partizilor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei pentru
fiecare partidă sunt afişate la sediul
organizatorului şi pe site-ul www.
ocoalederegim.ro. Volumul total de
masă lemnoasă fasonată, oferit la

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Găești. Nr. înregistrare operator de date cu caracter personal - 759. Dosar de executare 10. Proces verbal sechestru 5546/02.02.2011. Reluarea licitației I – a. Nr. 14242/12.08.2016. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. (1),
alin. (2) și art. 255 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 31, luna august, anul 2016, ora 11.30, la sediul
S.F.O. Găești din localitatea Găești, str. Cuza Vodă, bl. 30, parter, județul Dâmbovița, se vor vinde prin
licitație publică (licitația I – a, se reiau procedurile de valorificare a bunurilor imobile indisponibilizate
cu procesul verbal de sechestru nr. 5546/02.02.2011), următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului SC Optim Trans SA, cu domiciliul fiscal în localitatea Găești, str. Ștefan Mihăilescu, nr. 10,
jud. Dâmbovița, cod de identificare fiscală 935256: Imobil: Obiectivul „Autogară” - Curți construcții și
teren intravilan, în suprafață totală de 7.409 mp, cu nr. cadastral 1506, Carte Funciară 70510, situat în
Găești, strada Vladimir Streinu (fosta stradă a Gării), nr. 6, jud. Dâmbovița, pe care se află
construcțiile: C1 - Stație alimentare carburanți, C2 - WC, C3 - Magazie, C4 - Autogara, C5 - Peron
acoperit. Construcțiile, C1 și C5 nu au aport la valoarea de piață, întrucât nu au sistemul constructiv al
unei clădiri. Valoarea totală recomandată pentru vânzare, stabilită în Raportul de Evaluare nr.
38279/19.03.2015, este de 507.582 lei. Preț de evaluare/ de pornire al licitației: 507.582 lei (exclusiv
TVA). Cota de taxă pe valoarea adăugată, aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în
conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal este de 20%, scutit de TVA, în temeiul
art. 292, alineat (2), litera f din Legea 227/2015. Regimul juridic al proprietății, drept deplin de
proprietate SC Optim Trans SA, temei legal, certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO9
Nr. 0131/21.07.1994, emis de Ministerului Transporturilor în baza Legii 15/1990 și a HG. 884/1991,
înscris la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița cu nr. Cadastral 1506, Carte Funciară
nr. 70510. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele sarcini: Creditor, Sarcini;
A.J.F.P. Dâmbovița - Sucursala Pitești, P.V. Sechestru Nr. 5546/02.02.2011. Alte detalii tehnice și de
informare, în Raportul de Evaluare nr. 38279/19.03.2015 care poate fi consultat la sediul S.F.O.
Găești. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare prin licitație
publică, să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în
cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în
cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației; virați în contul RO85TREZ2715067XXX004381, beneficiar A.J.F.P. Dâmbovița, CUI
15913418, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște; împuternicirea persoanei care îl reprezintă
pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus in limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate;
dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Prețul de pornire al licitației este prețul de
evaluare pentru prima licitație, diminuat cu 25% pentru a doua și cu 50%, pentru următoarele licitații.
Licitația începe de la cel mai mare preț din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior
prețului de pornire. În cazul prezentării unui singur ofertant la licitație, comisia poate să îl declare
adjudecatar dacă acesta oferă cel puțin prețul de pornire a licitație. Adjudecarea se face în favoarea
participantului care a oferit cel mai mare preț, dar nu mai puțin decât prețul de pornire. În situația în
care nici la a treia licitație nu se vinde bunul, se organizează o nouă licitație. În acest caz, bunul poate fi
vândut la cel mai mare preț oferit, chiar dacă acesta este inferior prețului de pornire al licitației. În
termen de 5 zile de la data întocmirii p.v. de licitație, organul de executare va dispune restituirea taxei
de participare participanților care au depus oferte de cumpărare și nu au fost declarați adjudecatari; în
caz de adjudecare, taxa se reține în contul prețului. Taxa de participare nu se restitue ofertanților care
nu s-au prezentat la licitați, celui care a refuzat încheierea procesului verbal de adjudecare, precum și
adjudecatarului care nu a plătit prețul, reținându-se în contul organului de executare, pentru
acoperirea cheltuielilor de executare silită. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru, la numărul de telefon 0245.713.445,
persoană de contact: executor fiscal, Toma Gheorghe. Anexat, capturi foto - copii din Raportul de
Evaluare cu privire la imobilul scos la vânzare. Data publicării: 18.08.2016.

licitaţie este de 198 mc, volum brut,
din care: 1. Pe natură de produse: act de punere în valoare nr. 983351HR-18771067 7 Remetea – Cf.
Caprei – Total – 187 mc. 2. Pe
specii: - act de depunere în valoare
nr. 983351-HR-18771067
7
Remetea – Vf Caprei – Total – 187
mc. Preţul de pornire a licitaţiei este
de 175 lei/mc fără TVA, conform
HCL nr. 10 din Ianuarie 2016.
După strigare şi în continuare după
fiecare eventual strigare (dacă este
cazul) pasul de majorare a preţului
este de 5 RON. Masa lemnoasa
fasonata oferită spre vânzare
provine din fodul forestier proprietate publică a comunei Remetea.
Caietul de sarcini poate fi solicitat
de la sediul organizatorului, începând cu data de 30.08.2016. Pentru
participarea la licitaţie, solicitantul
trebuie să depună, până la data de
31.08.2016, ora 15:00, o cerere de
înscriere la licitaţie, la care trebuie
să anexeze documentele prevăzute
la art. 54, alin. 3 din HG 924/2015.
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Comuna Remetea,
tel. 0266-352.101.
l Regia Națională a Pădurilor-Romsilva Direcția Silvică Neamț.
Anunţul privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă
fasonată. Organizatorul licitaţiei:
Direcţia Silvică Neamţ, str.
V. A . U r e c h i a , n r. 2 4 , t e l :
0233.211.696; fax: 0233.212.736,
e-mail office@neamt.rosilva.ro.
Data şi ora desfăşurării licitaţiei:
30.08.2016, începând cu ora: 10:00.
Ordinea de adjudecare a loturilor
va fi următoarea: Tazlău, Roznov,
Vaduri, Tarcau, Brateş, Bicaz,
Borca, Pipirig, Târgu Neamţ,

Văratec, Gârcina, Roman, Horia iar
în cadrul ocoalelor, ordinea loturilor
este cea afişată la sediul organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.ro.
Locul desfăşurării licitaţiei: Direcţia
Silvică Neamţ, str.V.A.Urechia,
nr.24, Piatra Neamţ, jud. Neamţ.
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu
strigare. Licitaţia este organizată şi
se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare
a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.
924/2015, cu completările şi modificările ulterioare. Data şi ora organizării preselecţiei: 25.08.2016,
începând cu ora 10:00. Operatori
economici/grupurile de operatori
economici nu participă la şedința
de preselecție. Data şi ora limită
până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: 24.08.2016,
până la ora 16:30. Documentele
necesare pentru participarea la
licitație, prevăzute în caietul de
sarcini al licitației, se depun în
original la registratura Direcției
Silvice Neamț, sau se pot trimite
prin poştă, în original. Documentația trimisă prin poştă, în original,
va fi recepționată la registratura
Direcției Silvice Neamț până la
data de 24.08.2016, ora:16:30. Lista
loturilor care se licitează si preţul
de pornire a licitaţiei pentru
fiecare lot sunt afişate la sediul
organizatorului şi pe site-urile:
www.rosilva.ro, www.neamt.
rosilva.ro. Volumul total de masă
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie: 8974,49mc din care pe sortimente: -lemn rotund pentru
furnire estetice: 0 mc; -lemn rotund
pentru furnire tehnice: 0mc; -lemn
rotund pentru cherestea: 6677,8

mc; -lemn rotund şi despicat
pentru industria celulozei şi
hârtiei: 125,66mc; -lemn pentru
mină: 0mc; -lemn pentru PAL şi
PFL: 0mc; -lemn rotund de foioase
şi răşinoase pentru construcţii:
1605,91mc; -lemn de foc: 565,12
mc şi respectiv pe specii şi grupe de
specii: -răşinoase: 5417,61 mc; -fag:
2801,31 m c; -s tej ar, gor u n :
88,99mc; -cer, gârniță: 0,00 mc;
-salcâm: 4,78 mc; -cireş: 15 mc;
-paltin de munte şi câmp: 15 mc;
-frasin: 1mc; -tei: 151mc; -plop:
28mc; diverse specii tari: 448,8mc;
-diverse specii moi: 3mc. -Masa
lemnoasă fasonată oferită spre
vânzare provine din fondul forestier proprietate publică certificat în
sistemul Forest Stewardship
Council® (FSC-C109255). Masa
lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se
poate adjudeca prin negociere, în
aceeaşi zi, 30.08.2016, în condițiile
prevăzute de regulamentul aprobat
prin HG 924/2015 cu modificările
şi completările ulterioare, caietul
de sarcini al licitației şi de alte
reglementări în vigoare. Caietul de
sarcini poate fi procurat de la
sediul organizatorului licitaţiei sau
de pe site-ul www.neamt.rosilva.ro
începând cu data de: 18.08.2016.
Alte informaţii privind organizarea
şi desfăşurarea licitaţiei: -Pentru
participarea la licitaţie, solicitantul
trebuie să depună, anterior datei
preselecţiei, o cerere de înscriere la
licitaţie, la care trebuie să anexeze
documentele prevăzute prin HG
924/2015 şi in caietul de sarcini al
licitației. -Nu se acceptă depunerea
de documente în ziua preselecţiei.
-Operatorul economic/Grupul de
operatori economici participant/
participanţi la licitaţie trebuie să

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 116022 / 2015. Nr. 302316 din 17.08.2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data 17 august 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 31 August 2016, ora 14.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor
Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor
vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Hamei Exim SRL cu
sediul în localitatea Slobozia, str. Șoseua Brăilei, nr. 17, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală
10259810: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile
care grevează bunurile,dacă este cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *). 1. Role tablă, diverse tipuri și dimensiuni, 357 buc = 1.634.524 kg, 2.364.820
lei, 20%; 2. Uși interior - exterior metalice, diverse tipuri și dimensiuni, 218 buc. ,41.816 lei, 20%; 3.
Uși interior cu tocuri/ broaște, diverse tipuri și dimensiuni 3.860 buc., 353.652 lei, 20%; 4. Membrană
anticondens Bilka/ Kooper, 2973 role x 75mp, 334.463 lei, 20%; 5. Șuruburi autofiletante, diverse
tipuri și dimensiuni 3.938 cutii, 170.324 lei, 20%; 6. Trolere defecte, diverse tipuri și dimensiuni, 127
buc. ,3620 lei, 20%; 7. Cuie, diverse tipuri și dimensiuni, 192 cutii, 44.717 lei, 20%; 8. Faianță/
gresie/ plintă, diverse tipuri și dimensiuni, 22 box - paleti x 70 mp, 16.695 lei, 20%; 9. Burlan, 1/ 3/ 4
m, 652 buc.,14.666 lei, 20%; 10. Jgheab, 2/ 3/ 4 m, 320 buc., 6.067 lei, 20%; 11. Accesorii burlane,
426 cutii, 5.033 lei, 20%; 13. Scoabe, 1 container, 352 lei, 20%; 14. Ancore, 1 container, 169 lei, 20%;
15. Mobilier baie, 148 buc., 12.488 lei, 20%; 17. Saltele pat, cod 8202, 116 buc., 6.525 lei, 20%; 18.
Tabla maro, diverse dimensiuni 1,5/ 1,9/ 2/ 2,5 m, 10.697 buc., 163.717 lei, 20%; 19. Tablă zincată,
1,95/ 2 m, 10.000 buc., 118.125 lei, 20%; 21. Tablă 2 mm * 2 m, 1.400 buc., 16.538 lei, 20%; 22.
Tablă ondulată 4 m, 18 buc., 375 lei, 20%; 23. Chiuveta ceramică, 79 buc., 7.555 lei, 20%; 24. Plasă
îmbinare - fibră de sticlă, 2.790 role, 97.301 lei, 20%; 26. Rigips, 328 foi, 4.613 lei, 20%; 27. Profile
construcții rigips, 480 buc., 2.268 lei, 20%; 28. Profile rigips UVE, 135 buc., 638 lei, 20%; 29. Sârmă
ghimpată, 70 colaci, 3.269 lei, 20%; 30. Panouri sandwich pentru construcții, de diferite dimensiuni
150 buc.,117.900 lei, 20%; 31. Ulei de măsline extravirgin, cu termen valabilitate expirat 6.936 sticle
* 0,75 l, 10.214 lei, 20%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor
mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor
sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 29 august 2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în
cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la
Trezoreria municipiului Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card);
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. La licitație
nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. Potrivit
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru
sau la telefon numărul 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării: 18.08.2016.
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achite, anterior începerii şedinţei de
licitaţie, în contul organizatorului,
prin instrumente bancare legale
decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria
organizatorului, o garanţie de
contractare în cuantum de 10% din
valoarea de pornire la licitaţie,
pentru volumul de masă lemnoasă
pe care intenţionează să îl cumpere,
precum şi tariful de participare la
licitaţie de 200 lei, cu TVA. -Neîncheierea contractului de vânzare
cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10
zile lucrătoare, stabilit prin caietul
de sarcini, din culpa exclusivă a
operatorului economic/grupului de
operatori economici adjudecatar,
atrage anularea adjudecării pentru
masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare
aferente. -Loturile de masă
lemnoasă nr.: 2529, 2530, 2531,
2532, 2533, 12728, 12729, 12730,
12731, 12732, 12733, 12734, 12735,
12736, 12737, 12738, 12739, 12740,
12741, 12742, 12743, 12744, 12745,
12746, 12747, 12748, 12749, 12750,
13889, 13895, 13896, 15219, 15220,
15221, se valorifică de la căi de
transport (căi de scos-apropiat),
altele decât drumurile auto forestiere. -Pentru buna organizare şi
desfăşurare a licitaţiei recomandăm operatorilor eocomici/
grupurilor de operatori economici
ca plata garanţiei de contractare şi
a tarifului de participare să se facă
prin virament bancar (ordin de
plată, foaie de vărsământ bancar)
sau în numerar la casieria organizatorului licitației conform prevederilor legale, iar depunerea
documentului privind constituirea
garanţiei de contractare la secretariatul comisiei de licitaţie să fie
făcută până cel târziu în data de
29.08.2016; -Pentru informaţii şi
date suplimentare vă puteţi adresa
organizatorului licitaţiei: Direcţia
Silvică Neamţ, tel: 0233.211.696,
fax: 0233.212.736, e-mail: office@
neamt.rosilva.ro, persoane de
contact: ing. Ilie Ciprian, ing. Caia
Marius-Eduard.

l Anunţ privind organizarea licitaţiei intermediare pentru
vânzarea de masă lemnoasă pe
picior pentru producţia anului
2016: Organizatorul licitaţiei:
Direcţia Silvică Argeş, str. Trivale
n r. 8 2 , M u n . P i t e ş t i , j u d .
Argeş,tel.0248/213434; fax
0248/214099, e-mail: office@
silvapit.ro. Data şi ora desfăşurării
licitaţiei: 29 august 2016, ora
10.00. Locul desfăşurării licitaţiei:
Sala de şedinţe a Direcţiei Silvice
Argeş, strada Trivale, nr. 82,
Piteşti, judeţul Argeş. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare.
Licitaţia este organizată şi se va
desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.
924/2015 cu modificările şi completările ulterioare. Data şi ora organizării preselecţiei: 24 august 2016,
ora 10.00. Data şi ora-limită până
la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea
la licitaţie: 23 august 2016, ora
16.30. Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei
şi pasul de licitare pentru fiecare
partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.
rosilva.ro. Volumul total de masă
lemnoasă pe picior oferit la licitaţie
22315 m3, din care pe natură de
produse: produse principale: 18870
(m3); produse secundare: 2622
(m3); produse accidentale: 788
(m3); produse de igienă 35 (m3) şi,
respectiv, pe specii şi grupe de
specii: răşinoase: 6055 (m3); fag:
8317 (m3); stejari: 4122
(m3); diverse tari: 3091 (m3);
diverse moi: 730 (m3). Masa
lemnoasă pe picior oferită spre
vânzare de la O.S. Aninoasa,
Cotmeana, Curtea de Argeş,
Domneşti, Muşăteşti, Şuici,
Vidraru provine din fondul forestier proprietate publică a statului,
certificat în sistemul Forest
Stewardship Council (FSC)
®.-(FSC-C109255). Masa
lemnoasă pe picior oferită spre

vânzare de la O.S. Câmpulung,
Piteşti şi Topoloveni provine din
fondul forestier proprietate publică
a statului, necertificat în sistemul
Forest Stewardship Council (FSC)
®.-(FSC-C109255). Masa
lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu
se poate adjudeca prin negociere,
în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute
de prezentul regulament şi de alte
reglementări în vigoare. Caietele
de sarcini pot fi procurate de la
sediul Direcţiei Silvice Argeş începând cu data de: 22.08.2016. La
licitaţie se vor oferi şi grupaje de
partizi la O.S. Cotmeana şi O.S.
Piteşti, evidenţiate în listă. Alte
informaţii privind organizarea şi
desfăşurarea licitaţiei: Pentru
participarea la licitaţie, solicitantul
trebuie să depună, anterior datei
preselecţiei, o cerere de înscriere la
licitaţie, la care trebuie să anexeze
următoarele documente, în copie,
certificate pentru conformitate cu
originalul de către reprezentantul
legal al operatorului economic: a)
actul constitutiv al operatorului
economic/grupului de operatori
economici; b) documentul de înregistrare a operatorului economic /
grupului de operatori economici la
oficiul registrului comerţului sau,
după caz, documentul echivalent
de înregistrare, în cazul operatorilor economici/grupurilor de
operatori economici străini; c)
certificatul constatator privind
operatorul economic/grupul de
operatori economici, eliberat de
oficiul registrul comerţului, prin
serviciul online Info Cert, cu cel
mult 15 zile calendaristice înainte
de data preselecţiei (certificatul
constatator se poate obţine
accesând adresa: https://portal.
onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/signup?p=infoCert#s4. d) declaraţia pe propria
răspundere a reprezentantului
legal al operatorului economic/
grupului de operatori economici că
nu are datorii restante faţă de
administratorii fondului forestier
proprietate publică a statului; e)

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 3086/2016. Nr. 302318 din 17.08.2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 17 August 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 31 August 2016, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor
Publice Ialomița, loc. Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde
prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Sparcom SRL, cu sediul în
localitatea Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 137, jud. Ialomița, cod de identiﬁcare ﬁscală 6459208:
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire a licitatiei, exclusiv TVA: 1. Stand probe frânare și cântar
autovehicule, Veia Elind EMFF-01 RO036/95, an 2002, 11.249 lei; 2. Platformă probe jocuri direcție
autovehicule, Veia Elind, an 2002, 9.579 lei; 3. Dispozitiv de încărcare a punții spate la semiremorcă,
Veia Elind, tip DIPSS, an 2002, 3.761 lei; 4. Opacimetru pt. motoare Diesel, Smart Smoke Tester SST
915, an 2015, 7.447 lei; 5. Aparat de măsurat turația motorului, AVL Dispeed 490 A-8020 Graz, an
2002, 1.835 lei; 6. Analizor gaze eșapament, Fast-Eco, tip AG4 RO213/98, an 1999, 1.302 lei; 7.
Exhaustor portabil, Klimawent, tip WPW 3P-220, an 2001, 769 lei; 8. Dispozitiv reglat faruri, Tecnolux
& Tecnoli, tip Orion T2600, an 2010, 1.004 lei; 9. Calculator, AMD Sempron FX6300, procesor 3000+,
1,61 GHz, 2 GB/Ram, an 2015, 1.354 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 20%. * Regimul și cotele de
taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel
târziu în data de 29 August 2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneﬁciar: 29511925, la Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea
garanției se va face în cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în
nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior
184, 186. Data aﬁșării: 18.08.2016.

certificatul de atestare pentru
lucrări de exploatare forestieră al
operatorului economic/grupului de
operatori economici, valabil şi cu
anexa acestuia completată la zi,
sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de
resort din România, în cazul
operatorilor economici/grupurilor
de operatori economici străini; f)
declaraţia pe propria răspundere a
reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de
operatori economici, aşa cum este
definit la art. 1 lit e) din HG
924/2015. Documentele prevăzute
mai sus se depun la registratură
Direcţiei Silvice Argeş sau se pot
trimite prin poştă, fax (la nr. 0248214099 ) sau prin poşta electronică
în format pdf (la adresele fond@
silvapit.ro, office@pitesti.rosilva.ro,
office @silvapit.ro), până cel mai
târziu la data de 23.08.2016, ora
16.30. Operatorii economici/grupurile de operatori economici care nu
au sediul în România depun documentele de înscriere la licitaţie atât
în limba oficială a ţării de origine,
cât şi traduceri oficiale ale acestora
în limba română. Neîncheierea
contractului de vânzare-cumpărare
a masei lemnoase adjudecate în
termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de
sarcini, din culpa exclusivă a
operatorului economic/grupului de
operatori economici adjudecatar,
atrage anularea adjudecării pentru
masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare
aferente. Rezilierea contractului de
vânzare-cumpărare a masei
lemnoase adjudecate din culpa
exclusivă a operatorului economic/
grupului de operatori economici
adjudecatar, atrage pierderea

garanţiei de contractare aferente,
precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere pentru
partida al cărei contract de vânzare-cumpărare a făcut obiectul
rezilierii. Lista partizilor şi caietul
de sarcini se pot consulta la sediul
D.S. Argeş, la sediile ocoalelor
silvice din subordine şi pe internet
la adresa www.rosilva.ro. Pentru
informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei: D.S. Argeş - Birou Tehnic,persoana de contact Bogdan
Brănescu, tel. 0731800326 ,
0248/213434, fax 0248-214099.

PIERDERI
l Pierdute Atestat profesional
transport Marfa si Atestat ADR,
emise pe numele Nastase Calinescu Costel. Le declar nule.
l Pierdut Proces verbal predare
primire apartament, fara numar,
str.Cremenita Bl.A, ap.55, sector 2,
Sanda Dumitru.Il declar nul.
l Pierdut Adeverinta achitare
integrala apartament la Contractul
nr. 24932/03.09.1994, pe numele
Pietrariu Vasile. O declar nula.
l Pierdut Adeverinta plata integrala locunta, str. Radu de la
Afumati nr. 27, parter, sect 2, pe
numele Ionita Stefan si Ionita
Aurica.O declar nula.
l Pierdut Contract vanzare
cumparare apartament emis
DGDAL si anexe, pe numele Buica
Gheorghe.Il declar nul.
l Pierdut chitanta achitare integrala apart 18, pe umele Munteanu
Jenica si Elena.O declar nula.
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l Declar pierdută (nulă) legitimaţie taxi acces aeroport eliberată
pe numele Chiriţă Ion.
l SC Matei Consulting Group
SRL, cu sediul in Bucureşti , str.
Veronica Micle nr.20, bl.M6,sc.D,
ap.179, sector 1, solicită publicarea
pierderii “ştampilă societate” Se
declară nulă ştampila.
l SC Helinick SRL, cu sediul in
Bucureşti , str.Eraclie Arion nr.4,
sector 1, solicită publicarea pierderii “ştampilă cunumele şi sigla
societăţii personalizată cu numărul
1.Se declară nulă ştampila.
l SC Siel Invest SRL, cu sediul in
Bucureşti , str.Eraclie Arion nr.4,
sector 1, solicită publicarea pierderii “ştampilă cunumele şi sigla
societăţii personalizată cu numărul
1.Se declară nulă ştampila.
l SC Sfinx Bebe SRL, cu sediul in
Bucureşti , str. Veronica Micle
nr.20, bl.M6,sc.D, ap. 179, sector 1,
solicită publicarea pierderii “ştampilă societate, factură ( cu TVA),
carnete A4-2 bucăţi; chitanţă
carnete A6 (2 exemplare)- 1 buc.,
seria SFB, chitanţă nr. 101600101650, facturier nr. 20134492 0 1 3 4 9 9 , f a c t u r i e r n r.
2013500-2013550. Ştampila se
declară nulă iar documentele se
anulează.

DECESE
S-a stins din viaţă, după o lungă
luptă cu boala, iubitul nostru
B O G D A N O C TAV I A N .
Dumnezeu să-l odihnească.
publicitate

