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OFERTE SERVICIU
l Comuna Borş, cu sediul în Loc.
Borş, nr.200, Jud.Bihor, organizează concurs de recrutare în
vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante:
Compartimentul: Investiții şi
Achiziții Publice. Inspector de
specialitate, grad profesional 1A,
clasa de salarizare 40, coeficient de
ierarhizare 2.62 -1 post. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă: 18.03.2016, ora 12.00
-sediul Primăriei Comunei Borş;
-Proba interviu: 21.03.2016, ora
14.00 -sediul Primăriei Comunei
Borş. Pentru participarea la
concursul de recrutare candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -condiții generale în
conformitate cu prevederile art.3
al Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale, modificat
şi completat cu prevederile Hotărârii nr.1027/2014; -condiții specifice: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalent în construcții; -vechime
în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului -minim 9 ani; cunoştințe operare pe calculator.
Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 10 de zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea III-a, la sediul
Comunei Borş, compartimentul
resurse umane. Relații suplimentare la sediul: Comuna Borş,
nr.200, jud.Bihor, persoană de
contact: Inspector R.U.Garai
Viorica, tel.: 0259.316.155, interior
23, fax: 0259.417.291, e-mail:
www.primariabors@gmail.com.
l Universitatea Naţională de Arte
din Bucureşti anunţă scoaterea la
concurs: 1 post de administrator
patrimoniu (inginer/subinginer
c o n s t r u c t o r- s p e c i a l t a t e a
construcţii civile, industriale şi
agricole); 1 post administrator
financiar (economist). Perioada de
înscriere 25.02.2016-09.03.2016.
Relaţii suplimentare la tel:
021.312.72.84.
l SC Recisev Plast SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu
sediul în localitatea Drobeta Turnu
Severin, str. Padeş, nr. 6, jud.
Mehedinţi, cod unic de identificare
fiscală 28399034, înregistrată în
Registrul Comerţului sub nr.
J 2 5 / 1 6 9 / 2 0 1 1 , d o s a r u l n r.
3395/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți prin lichidator
judiciar Consultant Insolventa
SPRL prin ec. Emil Popescu angajeaza expert evalutor in vederea
determinarii valorii de piata
pentru bunurile imobile:apartamente 3 camere – 2 buc situate in
Mun. Constanța, str. Bd. Mamaia,
nr. 190, et. 2, jud. Constanța, si
bunurile mobile (stoc de marfa –
deseuri si obiecte de inventar utilaje reciclare) din proprietatea
SC Recisev Plast SRL. Ofertele
pot fi transmise pe fax 0252354399
sau email office@consultant-insolventa.ro sau direct la sediul ales
din localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Zabrăuțului, nr. 7A, județul Mehedinți până la data de 01.02.2016
orele 12,00. Pentru detalii puteti
consulta site- ul lichidatorului
judiciar www.consultant-insolventa.ro la rubrica Dosare –
Recisev Plast SRL sau la nr. de tel.
0252354399 sau 0742592183
-Consultant Insolvență SPRL,prin
reprezentant asociat coordonator

ec. Emil Popescu.
l Angajăm persoane cu sau fără
experienţă pentru postul de cameristă. Pentru interviu sunaţi la
0723.193.763 de luni până vineri
în intervalul orar 8:00-15:00.
l Primăria comunei Mărculeşti,
cu sediul în comuna Mărculeşti,
strada Dumitru N. Seceleanu nr. 1,
judeţul Ialomiţa, organizează
concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei
contractuale de execuţie vacante
de muncitor calificat IV ( electrician de întreținere şi reparații ), în
cadrul Compartimentului Administrativ – Gospodăresc.Condiţii
specifice pentru ocuparea postului:a) – să fie cel puțin absolvent al
învățământului general obligatoriu;b) – să aibă calificare în
meseria de electrician întreținere şi
reparații instalații şi echipamente
electrice;c) – să aibă vechime în
meseria de electrician întreținere şi
reparații de minim 1 an;Concursul
se va desfăşura la sediul Primăriei
comunei Mărculeşti, în perioada
21 – 25 martie 2016: 21 martie
2016, ora 10.00–proba scrisă, 25
martie 2016, ora 10.00-proba de
interviu. Dosarul de concurs se
depune la sediul Primăriei
comunei Mărculeşti, la secretarul
comisiei de concurs, domnişoara
Geambaşu Ştefania – Felicia,
secretarul comunei.Ultima zi de
depunere a dosarului de concurs
este: 11 martie 2016, ora 14.00.
l Casa Municipală de Cultură
„Geo Bogza” Câmpina, Str.
Griviţei, nr.95, jud.Prahova,
telefon/fax: 0244.336.291, organizează concurs la data de
06.04.2016, ora 10.00, pentru
ocuparea postului contractual
vacant de referent cultural studii
superioare, gradul 1A, la sediul
instituţiei. Condiţii de participare:
-Studii superioare cu licenţă;
-Cunoştinţe de operare pe calculator; -Experienţă în domeniul
cultural -artistic reprezintă
avantaj. Dosarele se vor depune
până la data de 30.03.2016, la
sediul Casei de Cultură. Persoană
de contact: Preda Mihaela, tel./fax:
0244.336.291.
l Cautam electro-tehnician
montari si reparatii ascensoare
pentru Olanda. Cerinte obligatorii:
experienta in calitate de electro-tehnician in domeniul montarii
ascensoarelor/scarilor rulante si/
sau studii relevante; engleza la
nivel mediu spre bine; permis de
conducere cat. B. CV actualizat la
job@dbwork.com, telefon:0800030766.
l Primăria Comunei Talpa,
Județul Teleorman organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției
contractuale de execuție, vacantă
de Consilier (achiziţii publice), în
cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Talpa. Dosarele de concurs se depun la sediul
Primăriei comunei Talpa, jud.
Teleorman până la data de
14.03.2016, ora 14,00 şi va
conție:-cererea de înscriere la
concurs adresată conducătorului
autorității sau instituției publice
organizatoare; -copia actului de
identitate sau orice alt document
care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz; -copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi
copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condițiilor specifice
ale postului solicitate de autori-

tatea sau instituția publică;
-carnetul de muncă sau, după caz,
adeverințele care atestă vechimea
în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
-cazierul judiciar sau o declarație
pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru
care candidează; -adeverință
medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul
de familie al candidatului sau de
către unitățile sanitare abilitate;
-curriculum vitae.Adeverința care
atestă starea de sănătate conține,
în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătății.II Condiții
specifice:-să aibă studii Sperioare
în domeniul economic de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă; -cunoştinţe operare calculator (Word, Excel); Concursul se
va organiza conform calendarului
următor: 21 martie 2016, ora
10:00: proba scrisă; 24 martie
2016, ora 10:00: proba interviu.
Detalii privind bibliografia de
concurs se pot obţine la sediul
Primăriei Comunei Talpa, Județul
Teleorman, telefon: 0247898255.
l Primăria Comunei Talpa,
Județul Teleorman organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției
contractuale de execuție, vacantă
de Agent agricol, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Talpa. Dosarele de
concurs se depun la sediul Primăriei comunei Talpa, jud. Teleorman
pană la data de 14.03.2016, ora
14,00 şi va conție:-cererea de
înscriere la concurs adresată
conducătorului autorității sau
instituției publice organizatoare;
-copia actului de identitate sau
orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
-copiile documentelor care să
ateste nivelul studiilor şi ale altor
acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea
sau instituția publică; -carnetul de
muncă sau, după caz, adeverințele
care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea
studiilor, în copie; -cazierul judiciar sau o declarație pe propria
răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil
cu funcția pentru care candidează;-adeverință medicală care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de
către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; -curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de
sănătate conține, în clar, numărul,
data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătății.II Condiții specifice: -să
aibă studii Medii/ Sperioare;
-cunoştinţe operare calculator;
Concursul se va organiza conform
calendarului următor:18 martie
2016, ora 10:00: proba scrisă; 22
martie 2016, ora 10:00: proba
interviu.Detalii privind bibliografia de concurs se pot obţine la
sediul Primăriei Comunei Talpa,
Județul Teleorman, telefon:
0247898255.

CITAȚII
l Se citează pârâta Petre (fostă
Pop) Ana, la Judecătoria Braşov,

în data de 04.03.2016, sala J3, ora
0 9 . 0 0 , î n d o s a r u l n r.
12637/197/2014, în proces cu reclamantul Dragomir Ovidiu, având
ca obiect „acţiune oblică”.
l Pârâtul Cloşcă Alexandru
Ciprian este citat la Judecătoria
Tulcea în data de 31.03.2016 în
dosar 5809/327/2015, ora 9.00,
pentru divorţ cu minori.
l Domnii LUPU JEAN PAUL,
MOISĂ CORNELIU si MOISĂ
MIRELA, in calitate de intimati,
sunt chemati in judecata in data
de 17 MARTIE 2016, la TRIBUNALUL NEAMT, Completul civil
an3, orele 10:30, in dosarul nr.
4148/291/2014, avand ca obiect
actiune oblica IESIRE DIN INDIVIZIUNE, de catre apelantUL
MIHALCEA MITICĂ.
l HUNCU VASILE, cu ultima
reşedinţă cunoscută în Roma, Via
Litoranea 9700, Italia, este chemat
la Tribunalul Iaşi, cu sediul in Iasi,
mun. Iasi, str. Elena Doamnă, nr.
1A, Sectia I civilă, camera S. VI –
Etajul IV, Completul civ. A 2, in
ziua de 22.03.2016, ora 9.00, in
calitate de intimat, in dosarul civil
nr. 13811/245/2012*, in proces cu
Huncu Neculai, in calitate de
apelant, Huncu Ioan, in calitate de
apelant, Hancu (Huncu) Petru, in
calitate de apelant, Vancea Nicoleta (n. Huncu), in calitate de
apelant, Sirghi Claudia, in calitate
de intimat, Huncu Elisabeta –
Ana, in calitate de intimat, Simionescu Viorel moştenitor al lui
Moțcan Maria, in calitate de
intimat, pentru constatare nulitate
act juridic REJUDECARE.
l Racovita Mircea este chemat la
Judecatoria Iasi la Complet 16, in
dosar nr. 31967/245/2014 in data
de 09.03.2016, ora 8.30 in contradictoriu cu Melintescu Mihai.
l Societatea Extra Energie Com
SRL, cu sediul în Bucureşti, B-dul
Basarabiei, nr. 250, et. 1, sector 3,
CUI 31502163 este chemată la
Judecătoria Alexandria, judeţul
Teleorman în calitate de pârâtă în
dosar nr. 7383/740/2014 cu termen
la 14 aprilie 2016 în proces cu
Electro F&B SRL Alexandria şi
Gaus& Tiller Energie SRL pentru
nulitate act autentificat la BNP
Rodica Constantin din Alexandria
sub nr. 634/2013.
l Societatea comerciala AGRAREXPERT S.R.L, prin administrator HAS Dacian, in calitate de
intimata, este chemata in judecata
in data de 20 APRILIE 2016, ora
09:00, la TRIBUNALUL IASI,
Completul A2 comercial, in
dosarul nr. 5012/245/2015, avand
ca obiect apel - contestatie la
executare, de catre apelantii S.C.
AGRO HELESTENI S.R.L. si
ŞOFRAC BENONE.

LICITAȚII
l Consiliul Local al Comunei
Lumina, jud.Constanta , organizeaza in data de 17.03.2016 ora 10
la sediul din str.Mare nr.170 licitatie publica deschisa in vederea
concesionarii urmatoarelor suprafete de teren, ce fac parte din
domeniul privat al comunei
Lumina: -teren intravilan in
suprafata de 587 mp situat in
Lumina, str. Garii, lot 1A, zona A,
com. Lumina , jud.Constanta cu
destinatia curti constructii; -teren
intravilan in suprafata de 605 mp
situat in Lumina, str.Garii, lot 1A
, zona A,com. Lumina , jud.
Constanta cu destinatia curti

constructii; -teren intravilan in
suprafata de 1450 mp situat in
Lumina,str. Iuliu Maniu, ,com.
Lumina , jud.Constanta cu destinatia activitati economice. 1.
Informaţii generale privind concedentul: PRIMARIA COMUNEI
LUMINA, JUD.CONSTANTA,
adresa Str. Mare nr.170, cod
907175, tel/fax 0241-251828,
0241-251744, cod fiscal 4671807,
primarialumina@yahoo.com. 2.
Informaţii privind documentaţia
de atribuire: Documentaţia va
putea fi achiziţionată de la sediul
Comunei Lumina jud.Constanta,
Strada Mare nr.170-Compartimentul Achizitii Publice si Concesiuni Documentaţia de atribuire va
fi pusă la dispoziţia celor interesaţi
contra sumei de 500lei si a taxei
de participare la licitatie de 250
de lei. Garantia de participare la
licitatie este in cuantum de 100
lei si se poate depune în numerar
la casieria concedentului sau in
contul RO11TREZ2315006XXX020070
deschis la Trezoreria Constanta. 3.
Informaţii privind ofertele: 3.1
Data limită de depunere a ofertelor:Termenul limită de depunere a
ofertelor este data de 16.03.2016
ora 12. 3.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Ofertele se depun
în plic închis la Registratura
PRIMARIEI LUMINA, localitatea LUMINA, JUD.
CONSTANTA, Strada Mare
nr.170. 3.3. Prezentarea ofertelor:Ofertele se vor prezenta
conform instructiunilor din documentatia de atribuire. 4. Data şi
locul la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
Şedinţa publică de deschidere a
ofertelor se va desfăşura in data de
: 17.03.2016 ora 10 la Sala de
Sedinte a Consiliului Comunei
Lumina. 5.criteriul de atribuire:
criteriul de atribuire ales de catre
autoritatea contractanta este este
“oferta cu pretul cel mai mare”
pentru plata redeventei. Informatii
suplimentare se pot obtine la nr.
de telefon 0241-251828.
l Anunț de participare la licitație
pentru închirierea unor suprafeţe
de teren din albiile minore. 1.
Informaţii generale: Administraţia
Bazinală de Apă Olt, str. Remus
Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul
Vâlcea, cod fiscal RO 23730128
telefon 0250/ 739.881, fax
0250.738.255.2. Obiectul si durata
închirierii : închiriere teren pentru
o durată de 2 ani. 3. Condiţiile de
participare : dovada cumpărării
caietului de sarcini; garanția de
participare la licitatie – 10% din
valoarea minimă a chiriei anuale;
certificatul constatator emis de
ORC, valabil la data deschiderii
ofertelor; certificate constatatoare
privind îndeplinirea obligaţiilor
exigibile de plata a impozitelor si
taxelor către stat inclusiv cele
locale; certificat de atestare fiscală;
cazier fiscal emis MF; cazier judiciar al administratorului; bilanţul
contabil pentru ultimii 2 ani, vizat
de administraţia fiscală; fisa de
informatii generale privind cifra
de afaceri pe ultimii 3 ani; declarație că nu se af lă in litigiu cu
titularul dreptului de administrare. 4. Cuantumul şi forma
garanţiei de participare: 10% din
valoarea minimă a chiriei anuale,
constituită prin ordin de plată sau
scrisoare de garanţie bancară în
favoarea Administraţiei Bazinale
de Apă Olt.5. Descrierea succintă
a bunului ce urmează a fi închiriat:
Închiriere suprafeţe de teren în
albia minoră a râului Olt din Jud.
Olt, pentru înlăturarea materialului aluvionar: JUDEŢUL OLT.
Lotul 1 – 10.643 mp teren în albia
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minoră a râului Olt (ac.Ipoteşti),
situat în Loc.Piatra Olt, Jud.Olt.
Lotul 2 – 25.638 mp teren în albia
minoră a râului Olt, situat în Com.
Giuvarăşti, Jud.Olt.Lotul 3 –
31.901 mp teren în albia minoră a
râului Olt, situat în Loc. Balş, Jud.
Olt.6. Data, locul şi ora limitã de
primire a ofertelor: 23.03.2016
până la ora 1000 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str.
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea,
jud. Vâlcea.7. Data şi locul deschiderii acestora: 23.03.2016 începand cu ora 1030 la sediul
Administraţiei Bazinale de Apă
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm.
Vâlcea, jud. Vâlcea.8. Modul de
obţinere a caietului de sarcini : de
la sediul Administraţiei Bazinale
de Apă Olt, Biroul Patrimoniu Cadastru, contravaloarea acestuia
fiind de 1.205,81 lei/lot.9. Durata
în care ofertanţii rãmân angajaţi
prin termenii ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi
de 90 de zile calendaristice de la
data licitației deschise organizată
pentru atribuirea contractului de
închiriere.
l Private Liquidation Group
IPURL numit lichidator în dosarul
nr. 6629/111/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea S.C. MIRMARA EXIM
S.R.L., J05/2204/1993, CUI:
RO4188226 scoate la vânzare prin
licitatie publică următorul bun
mobil: Autoturism Suzuki, tipul
x51s Ignis, an fabricație 2006 la un
preț de strigare de 7.920,00 lei +
TVA.Licitația va avea loc în
03.03.2016 ora 11:00 la sediul
lichidatorului din Oradea str.
Avram Iancu nr.2 ap.11. Regulamentul de vânzare se poate obtine
de la lichidator. Persoanele interesate de participare la licitație vor
achiziționa un caiet de sarcini
privind bunurile supuse licitației
contra sumei de 500 RON + TVA.
Ofertele se pot depune cu cel puțin
3 zile înaintea termenului de licitație la sediul lichidatorului judiciar sau prin e-mail: plginsolv@
gmail.com / fax: 0359463662. În
cazul în care bunurile nu se vor
vinde licitația se reia săptămânal,
timp de încă 4 săptămâni la
aceeaşi oră.
l Private Liquidation Group
IPURL numit lichidator în dosarul
nr. 6629/111/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea S.C. MIRMARA EXIM
S.R.L., J05/2204/1993, CUI:
RO4188226 scoate la vânzare prin
licitatie publică următoarele
bunuri mobile: Autoturism Suzuki,
tipul x51s Ignis, an fabricație 2006
la un preț de strigare de 8.415,00
lei + TVA şi Autoturism Fiat, tipul
Doblo, an fabricație 2007 la un
preț de 12.580,00 lei + TVA.Licitația va avea loc în 13.10.2015 ora
11:00 la sediul lichidatorului din
Oradea str. Avram Iancu nr.2
ap.11. Regulamentul de vânzare se
poate obtine de la lichidator.
Persoanele interesate de participare la licitație vor achiziționa un
caiet de sarcini privind bunurile
supuse licitației contra sumei de
500 RON + TVA. Ofertele se pot
depune cu cel puțin 3 zile înaintea
termenului de licitație la sediul
lichidatorului judiciar sau prin
e-mail: plginsolv@gmail.com / fax:
0359463662. În cazul în care bunurile nu se vor vinde licitația se reia
săptămânal, timp de încă 4 săptămâni la aceeaşi oră.
l Penitenciarul Ploieşti, cu sediul
în str. Rudului nr. 49, telefon
0244/526834, fax 0244/595356,
organizează licitaţie publică cu
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strigare pentru închirierea unui
spațiu pentru amplasarea unui
distribuitor automat de bauturi
calde si reci. Licitaţia va avea loc
la sediul unităţii in data de
21.03.2016 ora 10:00. În caz de
neadjudecare, licitaţia se va repeta
în data de 04.04.2016 ora 10:00.
Documentatia se poate ridica de la
sediul unităţii începând cu data de
29.02.2016. Preţul de pornire
pentru închiriere este de 180 lei/
mp/lună, valoarea saltului de licitare 10 lei. Garanţia de participare
este de 43.2 lei. Termen depunere
garanţie de participare si documente solicitate: 17.03.2016, ora
10:00.
l Debitorul SC DE FRINGHII
CONSTRUCTII TRANSPORTURI DANIEL SRL societate în
faliment, prin lichidator judiciar
DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII
SPRL, scoate la vânzare: 1.Proprietate imobiliară cota parte de 50%
din imobil constituit din teren în
suprafață de 190mp. și construcție
edificată pe acesta (P +M) cu
suprafață construită de 1/2 din
82,7mp. situată în Comuna
Măneciu, Sat Măneciu Ungureni
(Valea Popii), Tarlaua 65, parcela
F 1125, Județ Prahova. Prețul de
pornire al licitației este
de 6.000Euro exclusiv TVA. 2.
Teren extravilan în suprafață de
49.900mp. situat în Com. Plopu,
Tarlaua 45, Parcela 2252, Județ
Prahova. Prețul de pornire al licitației este de 44.900Euro exclusiv
TVA. 3.Teren extravilan în suprafață de 51.507mp. situat în Com.
Plopu, Tarlaua 47, Parcela 2355 și
Ptf 2354/1, Județ Prahova. Prețul
de pornire al licitației este
de 36.000Euro exclusiv TVA. 4.
Stoc de marfă aflat în proprietatea
societății debitoare, în valoare de
163.748Lei exclusiv TVA. Prețul
caietului de sarcini pentru imobilele aflate în proprietatea SC DE
FRINGHII CONSTRUCTII
TRANSPORTURI DANIEL SRL
este de 1.000Lei exclusiv TVA.
Prețul de pornire al licitaților
reprezintă 50% din valoarea de
piață exclusiv TVA arătat în
Raportul de evaluare. Participarea
la licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO76UGBI0000802003293RON
deschis la GARANTI BANK SA
-Ag. Ploiești Mihai Viteazul până
la orele 14.00 am din preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10%
din prețul de pornire a licitației ;
-achiziționarea până la aceeași
dată a Caietelor de sarcini și a
Regulamentelor de licitație pentru
proprietățile imobiliare și stocul de
marfă, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru proprietățile
imobiliare și stocul de marfă
prima ședință de licitație a fost
fixată în data de 01.03.2016, ora
10.00 iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data de
08.03.2016, 15.03.2016, 22.03.2016,
29.03.2016, ora 10.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la

sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploiești, str. Elena
Doamna, nr.44A, jud. Prahova.
Pentru relații suplimentare sunați
la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru
relații suplimentare și vizionare
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anunțul poate fi
vizualizat și pe site www.dinuurse.ro.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei de vânzare masă lemnoasă
fasonată. Organizatorul licitaţiei:
Direcţia Silvică Vrancea, cu sediul
în strada Leopoldina Bălănuţă,
nr.17, municipiul Focșani, judeţul
Vrancea, tel.: 0237.221.300, fax:
0237.227.215, e-mail: office@
focsani.rosilva.ro. Data și ora
desfășurării licitaţiei: 08.03.2016,
ora 10.00. Locul desfășurării licitaţiei: Direcţia Silvică Vrancea, cu
sediul în strada Leopoldina Bălănuţă, nr.17, municipiul Focșani,
judeţul Vrancea. Tipul licitaţiei:
licitaţie publică cu prezentarea
ofertelor scrise în plic închis și
sigilat. Licitaţia este organizată și
se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.924/2015. Data și ora
organizării preselecţiei:
03.03.2016, ora 14.00. Data și
ora-limită până la care poate fi
depusă documentaţia pentru
preselecţie și înscrierea la licitaţie:
02.03.2016, ora 16.00. Lista loturilor/pieselor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei și
pasul de licitare pentru fiecare lot/
piesă sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-ul: www.rosilva.
r o . Vo l um ul t o t a l de m a să
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie: 1.841,154m3, din care pe
sortimente: -lemn pentru furnire
estetice: 0,000 (m3); -lemn pentru
furnire tehnice: 55,881 (m3); -lemn
pentru cherestea: 715,697
(m3); -lemn rotund și despicat
pentru industria celulozei și
hârtiei: 500,021 (m3); -lemn pentru
mină: 0,000 (m3); -lemn pentru
PAL și PFL: 200,810 (m3); -lemn
rotund de foioase și rășinoase
pentru construcţii: 50,713 (m3);
-lemn de foc: 318,032 (m3); și,
respectiv, pe specii și grupe de
specii: -rășinoase: 334,084 (m3);
-fag: 528,460 (m3); -stejar, gorun:
160,830 (m3); -cer, gârniţă: 0,000
(m3); -salcâm: 209,305 (m3); -cireș:
0,000 (m3); -paltin: 24,112 (m3);
-frasin: 0,000 (m3); -tei: 159,680
(m3); -plop: 358,430 (m3); -diverse
tari: 30,273 (m3); -diverse moi:
35,980 (m3). Masa lemnoasă fasonată oferită spre vânzare provine
din fondul forestier proprietate
publică certificat în sistemul
Forest Stewardship Council
(FSC). Masa lemnoasă fasonată
rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei, se poate adjudeca
prin negociere, în data de
08.03.2016 după licitaţie, în condiţiile prevăzute de prezentul regula-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Compartiment de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media. Nr.
125/23.02.2016. Anunț D.G.R.F.P. Ploiești. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice – Ploiești, cu sediul în Ploiești, str.
Aurel Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, telefon 0244.407710, fax
0244.593906, organizează în data de 07.03.2016, ora 12.00,
licitație deschisă cu strigare în vederea încheierii Acordului –
Cadru privind: Cedarea dreptului de folosință (închiriere) asupra
spațiilor de birouri/ depozite/ platformă betonată la Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Biroul Vamal de
Interior Argeș. Detaliile privind licitația publică cu strigare se
găsesc la adresa: https://static.anaf.ro/static/30/Ploiesti/20160
223091616_dsi-3403-total.pdf
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ment și de alte reglementări în
vigoare. Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de:
25.02.2016. Alte informaţii privind
organizarea și desfășurarea licitaţiei: -dacă la licitaţie se prezintă un
singur ofertant, piesa/lotul nu se
supune licitării și nu se poate adjudeca prin licitaţie. Pentru informaţii și date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: ing.
Olteanu Titi, telefon: 0237.221.300
sau 0237.222.391, e-mail: office@
focsani.rosilva.ro, fax:
0237.227.215.
l UAT Comuna Ciulnita, judeţul
Ialomiţa organizeaza licitaţie
publică deschisă, in vederea
constituirii dreptului de superficie
cu titlu oneros, asupra unui număr
de 64 de loturi destinate construirii
de locuinţe, cu suprafeţe cuprinse
între 500 mp și 1009 mp, situate
în Ansamblu Rezidenţial Ciulniţa
(sat Ciulniţa, intrarea dinspre
Slobozia, zona de Nord).Documentaţia de atribuire se poate
procura de la Primăria Comunei
Ciulniţa, sat Ciulnita, str.Matei
Basarab, nr.68, com.Ciulnita, jud.
Ialomita. Data și locul la care se va
desfășura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 11 martie
2016, ora 10.00 la Sediul administrativ al UAT Comuna Ciulniţa,
respectiv sat Ciulnita, str.Matei
Basarab, nr.68, com.Ciulnita, jud.
Ialomita.Data limită de depunere
a ofertelor: 10 martie 2016, ora
15.00.În cazul în care nu se adjudecă toate loturile, ședinţele de
licitaţie se vor repeta în ziua de
vineri, ora 10.00, din prima și a
treia săptămână a fiecărei luni
calendaristice, data limită pentru
depunerea ofertelor fiind, în acest
caz, ziua de joi, ora 15.00.Informaţii suplimentare : tel
0243218082, interior 16 .
l UAT Comuna Ciulnita, judeţul
organizeaza licitaţie publică
deschisă, in vederea constituirii
dreptului de superficie cu titlu
oneros, asupra unui teren in
suprafata de 114.468 mp, situat in
extravilanul comunei Ciulnita,
jud.ialomita.Documentaţia de
atribuire se poate procura de la
Primăria Comunei Ciulniţa, sat
Ciulnita, str.Matei Basarab, nr.68,
com.Ciulnita, jud.Ialomita. Data
și locul la care se va desfășura
ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 11 martie 2016, ora
11.00 la sediul administrativ al
UAT Comuna Ciulniţa, respectiv
sat Ciulnita, str.Matei Basarab,
nr.68, com.Ciulnita, jud.Ialomita.
Data limită de depunere a ofertelor: 10 martie 2016, ora 15.00.
Informaţii suplimentare : tel
0243218082, interior 16 .
l CONTINVEST INSOLVENTA
SPRL organizeaza LICITATIE
PUBLICA CU STRIGARE in
vederea vanzarii in conformitate
cu prevederile Legii 85/2006 a
urmatoarelor active apartinand
CET SA: 1. Sediu administrativ
central – cladire birouri, situat in
Braila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et
VI, la pretul de 1.258.000 lei. Se
pot vinde si birouri separate cu
cota indiviza din caile de acces si
din spatiile comune. Prêt/birou
incepand de la 43.915 lei. 2. Teren
Sos. Viziru, km. 10, in suprafata
totala de 112.611,59 mp, cu active
viabile (Atelier reparatii, cladire
protocol, drumuri si platforme,
etc.), la pretul de 1.294.030 lei. 3.
Activul Cazan de Apa Fierbinte,
situat in Brăila, calea Călărașilor

nr. 321B, la pretul de 1.110.630 lei.
4. Mijloace de transport : Autoutilitara 10215 FA 31 la pretul de
10.300 lei; Autoutilitara Dacia
1307 la pretul de 2.200 lei. 5.
Mijloace fixe si obiecte inventor
compus din: Aparate de masura,
electrice si electronice, la pretul de
8.428 lei; Birotica si calculatoare la
pretul de 11.810 lei ; Mobilier la
pretul de 16.063 lei ; Aparate aer
conditionat, la pretul de 3.270 lei ;
Diverse bunuri la pretul de 658 lei;
6. Stoc de magazie, la pretul de
221.727 lei; Preturile nu contin
TVA. Date organizare licitatie:03.03.2016, 10.03.2016,
17.03.2016, 24.03.2016 si
31.03.2016, orele 11.00. Alte informatii: Licitatia se organizeaza la
sediul debitoarei din Braila, bdul.
Al. I. Cuza, nr. 3 et VI. Caietele de
sarcini se pot ridica de la sediul
debitoarei, contra sumelor
cuprinse intre 50 lei si 2.500 lei.
Garantia de participare la
licitatie de 10% din valoarea de
pornire trebuie achitata cu cel
putin 2 zile anterior datei licitatiei.
Nr. tel. 0241/542942, 0720/300.464.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul unic al S.C.
PROVITAS S.A., cu sediul social
în București, B-dul Unirii, nr. 14,
Bl. 6A, 6 B, 6 C, Sector 4, având
nr. de ordine în registrul comerţului J40/10717/1995 și C.U.I.:
7965688, convoacă, în conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor în data de 28.03.2016
orele 11.00 la sediul societăţii. În
cazul în care adunarea nu se va
putea desfășura datorită neîndeplinirii cvorumului, a doua convocare este pentru data de
29.03.2016 în același loc și la
aceeași oră. La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt
îndreptăţiţi să participe și să
voteze acţionarii înregistraţi în
registrul acţionarilor la sfârșitul
zilei de 10.03.2016, considerată
dată de referinţă. Ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor:1. Prezentarea și
aprobarea situaţiilor financiare ale
anului 2015, pe baza Raportului
Administratorului Unic și a
Raportului Auditoriului financiar.
2. Aprobarea descărcării de
gestiune a Administratorului Unic
pentru activitatea desfășurată în
exerciţiul financiar 2015.3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de
Venituri și Cheltuieli pe anul
2016.4. Aprobarea remuneraţiei
lunare a Administratorului Unic.5.
Numirea Auditorului Financiar
pentru exercitiul financiar 2016.6.
Aprobarea sumei de plata pentru
serviciile de audit financiar pentru
anul 2016.7. Împuternicirea
domnului Buga Ioan- Director
general al societăţii, de a efectua și
îndeplini oricare și toate formalităţile necesare legate de aducerea
la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a semna, executa și
înregistra la Oficiul Registrului
Comerţului și publica la autorităţile competente hotărârile adunării
generale ordinare a acţionarilor.
Participarea la lucrările adunării
se face în nume propriu sau prin
reprezentare, pe bază de procură
specială încredinţată altui acţionar
S.C. PROVITAS S.A. sau pe bază
de procură specială încredinţată
altei persoane decât acţionari.
Procurile speciale vor fi depuse
(prin registratură sau corespondenţă) la S.C. PROVITAS S.A,
până cel mai târziu la data de

25.03.2016.Materialele elaborate
pentru adunarea generală ordinară pot fi consultate de acţionari
la sediul societăţii începând cu
data de 25.02.2016. Informaţii
suplimentare pot fi obţinute la
sediul S.C. PROVITAS S.A. sau la
tel./fax: 021.337.08.71.
l Convocare: Președintele Consiliului de administraţie al societăţii
ATHENEE PALACE S.A., societate pe acţiuni română cu sediul în
București, 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 a
Acţionarilor la data de 28 martie
2016, în București, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana
Holding, et.1, biroul 10, sector 1,
pentru toţi acţionarii înregistraţi
în registrul acţionarilor, la sfârșitul
zilei de 17 martie 2016, astfel:1.
Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor va avea loc pe data
de 28 martie 2016, ora 10,00, în
București, B-dul Poligrafiei nr. 1
C, Clădire Birouri Ana Holding,
etaj 1, sector 1, cu următoarea
ordine de zi: 1. Modificarea
Actului Constitutiv al societăţii
ATHENEE PALACE S.A., astfel:
1.1. Se propune eliminarea structurii acţionariatului din actul
constitutiv, având în vedere că
societatea Athenee Palace SA este
listată în sistemul alternativ de
tranzacţionare AeRo și structura
acţionariatului, evidenţiată la
Depozitarul Central S.A., este în
continuă schimbare. Ca urmare,
Articolul 6. „Capitalul social” se
propune a avea următorul cuprins:“Capitalul social al societăţii
subscris și vărsat este în valoare de
1.897.747,80 RON, împărţit în
6.325.826 acţiuni nominative,
fiecare cu o valoare nominală de
0,30 RON.“ 1.2. Articolul 7. „Acţiunile” se propune a avea următorul cuprins:“Acţiunile se emit cu
respectarea dispoziţiilor Legii nr.
31/1990 privind societăţile. Acţiunile sunt nominative, în formă
dematerializată și vor fi tranzacţionate în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare
administrat de Bursa de Valori
Bucuresti– AeRo.Registrul acţionarilor și acţiunilor societăţii se
ţine la Depozitarul Central
S.A.Acţionarii pot decide oricând
schimbarea sistemului de tranzacţionare, a registrului independent
sau delistarea societăţii, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.”1.3. Articolul 11 „Cesiunea acţiunilor” se propune a avea
următorul cuprins:“Cesiunea
acţiunilor se înregistrează în registrul de evidenţă al acţionarilor și
acţiunilor”.1.4. Articolul 12 Se va
denumi „Indivizibilitatea acţiunilor” și se propune a avea următorul cuprins: “Acţiunile sunt
indivizibile cu privire la societate,
care nu recunoaște decât un singur
proprietar pentru fiecare
acţiune”.1.5. Articolul 14 “Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor”, aliniatul al doilea, se
propune a avea următorul cuprins:
“Adunările Generale Ordinare au
loc cel puţin o dată pe an, în cel
mult 4 luni de la încheierea exerciţiului economico-financiar, pentru
examinarea bilanţului și a contului
de beneficii și pierderi pe anul
precedent și pentru stabilirea
programului de activitate și bugetului pe anul următor”.1.6. Articolul 15 “Convocarea Adunării
Generale a Acţionarilor”, aliniatul
al cincilea, se propune a avea
următorul cuprins: “În condiţiile

legii, Adunarea se convoacă și de
Auditorul financiar.”1.7. Articolul
17 “Numirea, organizarea”,
primul aliniat, se propune a avea
următorul cuprins:“Societatea este
administrată de un Consiliu de
Administraţie format din trei
membri (Președinte, Vicepreședinte și membru) numiţi de
Adunarea Generală a Acţionarilor
pe o perioada de 1 (un) an, cu
posibilitatea de a putea fi numiti
pe noi perioade de 1 (un) an.” 1.8.
Articolul 18 “Atribuţiile consiliului
de administraţie”, primul aliniat,
litera f), se propune a avea următorul cuprins:“f) supune anual
adunării generale a acţionarilor, în
termen de 4 luni de la închiderea
exerciţiului economic financiar,
raportul cu privire la activitatea
societăţii, bilanţul și contul de
beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de
program de activitate și proiectul
de buget al societăţii pe anul
următor; ”1.9. Articolul 21 se
propune a se denumi “Mandatul
Auditorului financiar”.1.10. Pe tot
cuprinsul Actului constitutiv, se
propune a fi înlocuit cuvântul
“Statut” cu “Act contitutiv.”2.
Actualizarea Actului constitutiv al
societăţii Athenee Palace S.A., cu
toate modificările aprobate de
adunarea generală extraordinară a
acţionarilor.3. Aprobarea datei de
15 aprilie 2016, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng
hotărârile adunării generale extraordinare a acţionarilor. După data
de 14 aprilie 2016 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a
acţionarilor se tranzacţionează
fără drepturile care derivă din
respectiva hotărâre.4. Împuternicirea domnului Taban Ion- Vicepreședinte al consiliului de
administraţie, pentru a semna
Actul constitutiv actualizat al
societăţii, precum și toate documentele necesare aducerii la îndeplinire si înregistrării la
organismele în drept a prezentei
hotărâri, cu posibilitatea ca acesta
să mandateze o altă persoană
pentru îndeplinirea acestor formalităţi.În cazul în care nu sunt
îndeplinite condiţiile legale de
desfășurare a adunării generale
extraordinare a acţionarilor, a
doua Adunare Generală Extraordinară este convocată pentru data
de 29 martie 2016, în același loc și
la aceeași ora, cu aceeași ordine de
zi. II. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea loc pe
data de 28 martie 2016, ora 10,30,
în București, B-dul Poligrafiei nr. 1
C, Clădire Birouri Ana Holding,
etaj 1, sector 1, cu următoarea
ordine de zi:1.Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Athenee
Palace S.A., pentru exerciţiul
financiar 2015. 2.Aprobarea
Raportului administratorului și
Raportul auditorului financiar
asupra situaţiilor financiare
pentru anul 2015.3.Aprobarea
descărcarii de gestiune pentru
anul 2015 a Consiliului de administraţie al societăţii Athenee
Palace S.A.4.Alegerea consiliului
de administraţie al Athenee Palace
S.A. și stabilirea duratei mandatului acestuia.5.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2016.6.Aprobarea
repartizării pe destinaţii a profitului aferent anului 2015. Propunere pentru acoperirea pierderii
contabile aferente anilor precedenţi, conform prevederilor legale.7.Aprobarea datei de 15 aprilie
2016, ca dată de înregistrare
asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a
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acţionarilor. După data de 14
aprilie 2016 (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 29
martie 2016, în acelaşi loc, la
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să
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 17.03.2016, în Registrul
Acţionarilor, gestionat de Depozitarul Central S.A., 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
mulţi acţionari reprezentând individual sau împreună cel puţin 5%
din capitalul social au dreptul de a
introduce puncte pe ordinea de zi
a Adunării Generale a Acţionarilor, inclusiv până la data de
09.03.2016, cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare
sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de catre
adunarea general 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 până la data
de 10.03.2016. 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 26 februarie

2016. Acţionarii pot face propuneri pentru candidaţii la funcţia
de administrator până la data
limită de 25 martie 2016. 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 desfăşurare a
adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform
art. 13 din Regulamentul
C.N.V.M. 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 26.02.2016, 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
S.A. prin: Copos Alexandra–
Preşedinte al Consiliului de administraţie.
l Subsemnatul FISCHER
FELIX, cetatean elvetian, domiciliat in Elvetia, Flurengasse 41 CH
– 5616 Meisterchwanden, identificat cu Pasaport X1322358 din
18.06.2012 – Elvetia, in calitate de
PRESEDINTE al ORGANIZATIA``ROMANIA AJUTOR
DIRECT`` ELVETIA, FILIALA
R O M A N I A – S U C E A VA ,
MOARA, prin prezentul :
CONVOCATOR Invitam toti
m e m b r i i O R D A N I Z AT I E I
ROMANIA AJUTOR DIRECT``

ELVETIA, FILIALA ROMANIA
– SUCEAVA, MOARA, cat si
membrii CONSILIULUI
DIRECTOR,
la sedinta
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ORGANIZATIEI, care
va avea loc in data de 14.03.2016,
luni, la ora 10:oo, la sediul Organizatiei, in comuna Moara, f.n.
judetul Suceava, cu urmatoarea
ordine de zi:1.Punerea in discutie
si aprobarea cererilor de retragere
a unor membri din organizatie/
Consiliul Director;2.Punerea in
discutie si excluderea unor membri
in organizatie/consiliul director:Corduneanu Stelica, Corduneanu (Lacatus) Cosmina Florina,
Corduneanu Lenuta Claudia,
Corduneanu Danut, Motoc
Gheorghe;3.Punerea in discutie si
aprobarea intrarii unor noi
membri in organizatie,Ion Badelita – Presedinte, Neculai Cotlet –
Vicepresedinte, Mihai Gafencu
– Administrator, Ioan Pauliuc –
Membru, Fischer Felix – Membru
(Reprezentant oficial intre parteneriatele Romania – Elvetia),
Christina Manhart – Membru;4.
Stabilirea NOII STRUCTURI a
asociatiei;5.Punerea in discutie si
revocarea vechiului CONSILIU
DIRECTOR;6.Punerea in discutie
si alegerea noului CONSILIU
DIRECTOR;7.Punerea in discutie
si revocarea din functia de administrator; 8.Alegerea noului
ADMINISTRATOR;9.Punerea in
discutie si alegerea CENZORILOR;10.Examinarea, aprobarea
sau modificarea programelor de
activitate si bugetul acestora;11.
Delibereaza asupra rapoartelor de
control ale cenzorilor;12.Altele.In
caz de neprezentare, membrii
organizatiei vor putea depune
Declaratie/Cerere olografa in

original, din care se reiasa punctul
lor de vedere cu privire la punctele
din ordinea de zi.Prezentul Convocator va fi publicat la sediul Organizatiei, cat si intr-un ziar de
larga raspandire din Romania,
pentru a fi luat la cunostinta de
toti membrii organizatiei cat si a
Consiliului Director.

PIERDERI
l Pierdut certificat atestare/
reatestare seria A, nr. 16203 din
29.01.2015 eliberat de Comisia de
atestare a operatorilor economici
pentru exploatare forestieră+
cazier tehnic de exploatare seria A,
nr. 6839, eliberate pe numele: S.C.
Costică & Company S.R.L.. Se
declară nule.
l Pierdut certificat constatator
eliberat în baza declarației pe
propria răspundere nr. 27120 din
22.05.2009, eliberat de O.R.C.
Harghita pe numele: S.C. Herbafarm S.R.L. Se declară nul.
l Pierdut Certificat manager
pentru coordonarea activității de
transport nr. 15873, eliberat de
A.R.R. Tulcea la: 09.05.2009 pe
numele Tănase Gabriela. Se
declară nul.
l Simionescu E. Ionel P.F.A. cu
sediul în Oraş Măgurele, Str. Bujorilor nr.2, bl.B5, ap.18, judeţ Ilfov,
C.U.I. 25572539, F23/372/2009,
declară pierdut (nul) Certificat
constatator pentru activitate terţi
emis în baza declaraţiei nr. 26166
din 13/05/2009, la 20/05/2009.
l S.C. ARCA Health Services
S.R.L., C.U.I. 27816001,
J40/12297/2010, sediu social
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Sector 1, Bucureşti, declar pierderea Registrului Unic de control
de la sediu din Str. Sg. Apostol
Gheorghe C-tin, nr. 2-6 şi 8-10,
Sector 6 şi punct de lucru pe Str.
Jiului nr.131, Sector 1 +Registru
de evidenţă fiscală A.F. Sector 1,
achiziţionate în iunie 2011.
l S.C. Santa Consimex S.R.L.,
C.U.I. 2783340, J40/12441/1991,
cu sediul în Bucureşti, Str. Aleea
Terasei nr. 3, Sector 4, declar
pierdut Certificat constatator
privind înfiinţare punct de lucru în
Şos. Giurgiului nr. 33A, Sector 4,
Bucureşti.
l S.C. Blue Star Trading & Recycling S.R.L. cu sediul în Bucureşti,
Sector 3, bd. Basarabia nr.238, bl.
MY5, sc.1, et.7, ap.20, C.U.I.
34841202, J40/9450/2015, declar
pierdut (nul) Certificat de înregistrare seria B nr. 3115773.
l Declar pierdute Contracte de
vânzare- cumpărare 2 exemplare
originale timbrate şi ştampilate,
încheiate la 5.XII.1995 cu nr. 181
de Notar Public Irina Moisescu, pe
numele Hamza Ion Alexandru şi
Hamza Mariana.
l Pierdut Atestat transport
persoane pentru mijloace de transport în comun, pe numele BADEA
FLORIN, din Piteşti, eliberat de
A.R.R. Argeş. Se declară nul.
l Bujor Otilia P.F.A, declar
pierdut certificatul de înregistrare
fiscală, CUI: 30869901,
F40/4435/2012, seria B, nr.
2674509, cu sediul în Bucureşti,
Sectorul 1, Bvd-ul. Apicultorilor,
nr. 12-16, Parter, apt. 7. Declar nul
documentul pierdut.
publicitate

