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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Angajăm vopsitor şlefuitor polisator ambalator
cu carte de muncă. 0744.300.895
Municipiul Sighișoara organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi
contractuale vacante: 1. Director în cadrul
Centrului Național de Informare și Promovare
Turistică – funcție contractuală de conducere – 1
post: - Studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; - Vechime cel puțin 5 ani în specialitatea
studiilor; - Cunoștințe de operare PC – nivel
mediu; - Cunoștințe de limba engleză – nivel
mediu. 2. Referent II în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică –
funcție contractuală de execuție – 1 post: - Studii
liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat; - Perfecţionări (specializări): absolvirea cu diplomă sau certificat de
absolvire, după caz, a unui curs de agent de
turism sau ghid de turism recunoscute de Ministerul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice și Ministerul
Educației Naționale; - Vechime cel puțin 6 luni în
specialitatea studiilor; - Cunoștințe de operare
PC – nivel mediu; - Cunoștințe de limba engleză
– nivel mediu. Concursul se organizează la sediul
Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7,
județ Mureș, astfel: - proba practică - testarea
cunoștințelor de operare PC: 17.11.2015, ora
9,00; - proba scrisă: 17.11.2015, ora 11,00; - interviul: 19.11.2015, ora 14,00. Data până la care se
pot depune dosarele de înscriere: 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 9
noiembrie 2015, ora 15,00. Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Sighișoara, la secretarul comisiei de concurs - camera
72 sau la telefon: 0265-771280.
Primăria comunei Mărculeşti, cu sediul în
comuna Mărculeşti, strada Dumitru N. Seceleanu nr. 1, judeţul Ialomiţa, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie
vacante de REFERENT II, în cadrul Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.Condiţii
specifice pentru ocuparea postului:
a) studii medii liceale, absolvite cu diplomă de
bacalaureat;b) vechimea în specialitatea studiilor:
1 an;
Concursul se va desfăşura la sediul
Primăriei comunei Mărculeşti, în perioada 16 –
20 noiembrie 2015: 16 noiembrie 2015, ora 10.00–
proba scrisă, 20 noiembrie 2015, 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: 9
noiembrie 2015, ora 16.30.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vaslui, cu sediul în strada
Şoseaua Naţională Vaslui –Iaşi nr.1, Vaslui, organizează concurs de recrutare în data de 16
noiembrie 2015 – proba scrisă în vederea
ocupării a 15 posturi de execuţie vacante după
cum urmează:Asistent medical PL, grad principal la Complexul de Locuinţe Protejate Vaslui
– Locuinţa Protejată Codăeşti;Asistent medical
PL, grad principal la Complexul de Servicii
Comunitare pentru Adulţi Huşi Centrul de Îngri-
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jire şi Asistenţă pentru Persoane Varsnice
Huşi;Asistent medical PL la Centrul de Îngrijire
şi Asistenţă Ranzesti;Asistent social principal la
Complexul de Servicii Comunitare nr. 2 Bârlad
– Centrul de urgenţă pentru victimele violenţei în
familie; Psiholog stagiar la Complexului de
Servicii Comunitare nr.1 Bârlad – Centrul Respiro&nbsp; Acasă o binecuvântare a timpului;
Referent I A - Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcţiei; Lucrător social - la
Complexul de Servicii Comunitare nr. 1 Vaslui –
Serviciul Alternativ de Protecţie de Tip Familial;Maseur principal - Centrul de servicii de
Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu
Bârlad; Şofer I la Complexul de Servicii Comunitare nr. 2 Vaslui – Compartiment de Intervenţie
în Regim de Urgenţă şi Telefonul pentru Semnalarea Cazurilor de Urgenţă – Compartiment
Zonal Vaslui;Şofer I la Complexul de Servicii
Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui
– Echipa Mobilă 1;Şofer I la Complexului de
Servicii Comunitare nr.1 Bârlad – Compartiment
Administrativ;Îngrijitor/Îngrijitoare la
Complexul de Servicii Comunitare nr. 1 Bârlad
– Compartiment Administrativ; Paznic - la
Complexul de Servicii Comunitare Mălăeşti Vutcani - Compartiment Administrativ;Infirmier/a - la Complexul de Servicii Comunitare
pentru Persoană cu Handicap Bârlad – Centrul
de Recuperare Reabilitare pentru Tinerii cu
Dizabilităţi;Studii medii/generale cu diplomă de
absolvire; Dosarul de înscriere trebuie să conţină
în mod obligatoriu documentele prevăzute la
art.6 din H.G.R nr.286/2011, actualizată.Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează pe site-ul şi la sediul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vaslui.&nbsp;Relaţii suplimentare se pot obţine
de la Direcţia de resurse umane - salarizare,
juridic -contencios, control şi comunicare, sănătate şi securitate în muncă, apărare civilă şi P.S.I.
– Compartiment salarizare între orele 8,00-16,30
de luni până joi şi vineri între orele 8,00-14,00 sau
la telefon 0235/315138.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca,
str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs
pentru ocuparea a două posturi de administrator
financiar, vacante pe perioadă nedeterminată, în
cadrul Direcţiei Financiar Contabilă. Condiţii de
participare: - studii superioare de lungă durată în
domeniul ştiinţe economice, specializarea financiar – contabilitate; - vechime în specialitatea
studiilor minim 1 an; - cunoştinţe operare PC.
Concursul va consta într-o probă scrisă (în data
de 17.11.2015, ora 10.00) şi un interviu (în data
de 24.11.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs se
pot depune până la data de 09.11.2015, ora 16.00.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la
Direcţia Resurse Umane, str. I.C. Brătianu nr. 14,
pe pagina de internet www.ubbcluj.ro sau telefon
0264/ 405300, interior 5449. Director RU, Mircea
Raţiu.
Serviciul Public de Administrare și Exploatare a
Pieţei Centrale Agroalimentare a Municipilui
Câmpina anunţă organizarea unui concurs la
sediul său din Câmpina, Str. Republicii, nr. 16A,
pentru ocuparea următorului post contractual
temporar vacant:muncitor calificat în cadrul
compartimentului administrativ (perioada deter-

minată – până la data de 11.08.2017). Condiţii
necesare: Studii medii, cu diplomă de bacalaureat, în unul din domeniile: instalaţii/ mecanic/
electric; Vechime în specialitate studiilor: minim
3 ani.Programul concursului: 10.11.2015, ora
10,00 / proba scrisă; 12.11.2015, ora 10,00/
interviu. Dosarele se depun la sediul instituţiei
din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul
resurse umane, până în data de 30.10.2015.
Persoană de contact: Filip Ecaterina / tel.: 0344108513.
Spitalul Judetean de Urgenţă Slatina, jud.Olt,
str.Crişan, nr.9-11, organizează concurs în data
de 17.11.2015 pentru ocuparea a 9 posturi
vacante de asistenţi medicali debutanţi PL,
specialitatea medicină generală, pe durată nedeterminată, pe următoarele locuri de muncă: 1
post la Secţia ORL, 1 post la Secţia oftalmologie,
1 post la Compartiment chirurgie toracică, 1
post la Compartiment chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, 1 post la Secţia boli
infecţioase, 1 post la Secţia obstetrică-ginecologie I, 1 post la Secţia obstetrică ginecologie II,
1 post la Cabinet medicină sportivă şi 1 post
Compartiment endoscopie bronsica Scornicesti.
Condiţii de participare: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare,
specialitatea medicină generală. Concursul se
organizează la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina la data menţionată mai sus
începând cu orele 9.00 pentru proba scrisă, iar
interviul în a treia zi lucrătoare de la susţinerea
probei scrise. Dosarele se depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
R.U.N.O.S., în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului şi trebuie să conţină, în
mod obligatoriu documentele prevăzute la art.7
din HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia de concurs este
afişată la sediul unităţii şi pe site-ul spitalului
(www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţa
Slatina-Serv. R.U.N.O.S. sau la nr.de telefon
0349-802.550.
Primăria comunei Rucăr, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post contractual
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi
completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.Denumirea postului - Şofer - post contractual pe perioadă nedeterminată.Condiţii specifice
de participare la concurs:nivelul studiilor: medii,
permis categoriile C, CE; vechime în specialitate
studiilor necesare ocupării postului : - 10 ani.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:17.11.2015, ora 10.00 la sediul Primăriei
comunei Rucăr. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs
este 10.11.2015, la sediul Primăriei comunei
Rucăr. Date contact: Vorovenci Ion.

Angăjam în Franţa: tăietor silvic, lucrătorii forestieri. Salar 1200-2400 euro/net 0033.677.066.080,
ttf21400@gmail.com.
Îngrijire bătrâni Austria. Salar de la 1200 euro.
Fără comision. Transport asigurat GRATUIT.
0722.272.223.
Şcoala Ioan Bădescu din Popeşti- Leordeni,
judeţul Ilfov, scoate la concurs postul vacant de
administrator financiar din cadrul compartimentului Contabilitate, pentru ocuparea căruia
trebuie îndeplinite următoarele condiţii specifice:
-Studii universitare de lungă durată, absolvite cu
diplomă sau studii superioare de licenţă absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice; -Vechime în muncă:
minim 5 ani; -Vechime în specialitate: minim 1
an; -Cunoştinţe operare PC. Concursul va avea
loc în data de 27 noiembrie 2015 la sediul Şcolii
Ioan Bădescu din Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov,
astfel: -Orele 12,00-14,00: Proba scrisă; -Ora
14,30: Interviul. Dosarele de înscriere se depun în
termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial la secretariatul Şcolii
Ioan Bădescu din Popeşti- Leordeni, judeţul
Ilfov, str. Şcolii nr.6. Pentru relaţii suplimentare
sunaţi la telefon: 021.361.40.24.
Administraţia Domeniului Public Sector 1, Bucureşti anunţă: Concurs de recrutare organizat în
data de 17.11.2015, ora 10.00, proba scrisă şi în
data de 20.11.2015, ora 13.00, proba interviului
pentru ocuparea următoarei funcții contractuale
de execuţie vacante: -Inspector de specialitate,
gradul profesional I în cadrul Biroului Contabilitate: studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; minim 3 ani şi 6
luni vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei. Dosarele de înscriere se
depun la sediul instituţiei, din Bd. Poligrafiei, nr.
4, sector 1 în perioada 26.10.2015- 09.11.2015.
Condiţiile de participare şi bibliografia se afişează
la sediul instituției. Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs, doamna Pisal Roxana,
telefon 021.319.32.61.

CITAȚII
Creţu Corneliu este citat în dosarul
25547/197/2009* la Judecătoria Brașov, în
10.11.2015, ora 13.00, complet C10, în calitate de
chemat în garanție.
Numitul SC F&M SRL cu sediul în Brașov, str.
Soarelui nr.2A, bl. 201, sc. B, ap. 2, județul
Brașov, CUI 5451079, J08/2999/1992, este citat în
data de 18.11.2015, ora 09.00, la Judecătoria
Brașov, str. 15 Noiembrie nr. 45, jud. Brașov,
completul C23, camera J1, în calitate de pârât în
dosarul nr. 22485/197/2014, reclamant fiind SC
DACIA INVEST GRUP SRL și reclamantreconvențional Costache Ioana.
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Dumitra Gheorghe cu domiciliul în comuna
Roşiile, judeţul Vâlcea, citează pe Dumitra
Maria, în calitate de pârât, cu ultimul domiciliu
cunoscut la familia Uță Ilie din com. Roșiile,
județul Vâlcea, la Judecătoria Bălceşti, judeţul
Vâlcea, în dosar nr. 1925/185/2014, pentru
termenul din 11.11.2015 - obiect divorţ cu copii.
Persoană Fizică Autorizată Toperter Andreea- cu
sediul în Iaşi, comuna Comarna, sat Osoi, nr.74,
jud.Iaşi şi punct de lucru în Iaşi, str.Bucium
nr.19, reprezentată prin d-na Toperter Andreeaîn calitate de administrator,(domiciliată în sat
Osoi, comuna Raducaneni) este citată în calitate
de pârâtă, în dosarul nr. 15176/245/2015 având
ca obiect cerere de valoare redusă, în data de
03.11.2015, ora 08:30, la Judecătoria Iaşi, cu
sediul în str.Anastasie Panu nr.25, Iaşi, Secţia
Civilă, camera Sala 4, complet c17, reclamanta
fiind S.C. Salubris S.A. Iaşi, cu sediul în Iaşi, Sos.
Naţională nr.43, jud.Iaşi.
Pârâta Consferenț Cristina este citată la Judecătoria Moineşti termen 29.10.2015 ora 12:00 dosar
3605/260/2015 obiect suplinire consimțământ.
Se citează pârâții Jugan Login și Jugan Nicolae
în dosar nr. 698/265/2011 al Judecătoriei Năsăud
în proces cu Covaci Floarea având ca obiect
uzucapiune, succesiune, partaj pentru termenul
din 19.11.2015.
Se citează pârâții Scridon Ilarion, Scridon Emil,
Iloaie Grigore căs. cu Timoc Ioana, Ilieș Peter,
Ilieș Maxim, Ilieș Ana, Ilieș Ianka, Nechiti Mihai,
Ilieș Domnica, Ilieș Rakhel căs. cu Palage Ioan,
Istrate Adrian în dosar nr. 1398/265/2010 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu Scridon Larion,
având ca obiect succesiune cu termen de judecată
la 19.11.2015.
Se citează Mihai Bogdan Sebastian, Mihai
Luminița Erica, Mihai Emil Cosmin, Mihai
Despina Cristina, Luca Simona și Luca Georgeta
în calitate de pârâți în dosar nr. 612/190/2007 al
Judecătoriei Bistrița, în proces cu Rus Traian
Tony, având ca obiect validare contracte pentru
termenul de judecată din data de 11.11.2015.
Se citează numiții Morari Mihăilă, Mihaiu
Gergely, Pop Ana născ. Zăgrean, Mihoiu
Grigore, Zăgrean Anastasia, Dale Ana născ.
Onigoaie, Morar George, Bartoș Grigore, Bartoș
Silvia, Bartoș Veronica, Bartoș Victoria, Bartoș
Silvia în calitate de pârâți în dosar nr.
807/265/2012 al Judecătoriei Năsăud, în proces
cu Morar Domnica, având ca obiect succesiune și
partaj, cu termen la 26.11.2015.
Se citează numitul Rus Ioan în calitate de pârât
în dosar nr. 1659/265/2014 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Mureșan Ianoș, Mureșan
Iulia și Urâte Paraschiva, având ca obiect acțiune
în constatare, partaj, cu termen la 03.12.2015.
Se citează numita Nichitut Maria Florica născ.
Hort în calitate de pârâtă în dosar nr.

237/265/2014 al Judecătoriei Năsăud, în proces
cu Suciu Nicolae și Suciu Saveta, având ca obiect
acțiune în constatare și partaj, cu termen la
04.12.2015.
Se citează numitul Sucilă Nicolae lui Iacob în
calitate de pârâtă în dosar nr. 2824/265/2010 al
Judecătoriei Năsăud, în proces cu Sucilă
Ieronim, având ca obiect succesiune și partaj, cu
termen la 19.11.2015.
Se citează, Albu Elena cu ultimul domiciliu
cunoscut în Buzău, str. 1 Decembrie 1918, bl.F3,
ap.13, pârâtă în dosarul 13468/200/2014 la data
de 05.11.2015. orele 9.00.
Numiţii Spigler Moise, Spigler Estera (Astra) şi
Spigler (Harabagiu) Iosub Moise cu ultimul
domiciliu cunoscut în mun. Iaşi, str. Miori]ei nr.
10, jud. Iaşi; numiţii Ştrul Avram, Ştrul Etla
Tarla cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. Iaşi,
str. Ciurchi nr. 29, jud. Iaşi, sunt chemaţi la Judecatoria Civila Iași in data de 19.11.2015, ora 8.30,
complet C02, dosar nr.18735/245/2011*, in proces
cu Hartopeanu Pavel, uzucapiune.

SOMAȚII
Somaţie emisă în temeiul încheierii de ședință
din data de 14 octombrie 2015, Dosar nr.
1216/293/2014. În conformitate cu dispozițiile
art. 1051 Cod procedură civilă, se aduce la cunoștință celor interesați că petentul Poșa Silviu
Daniel cu domiciliul în com. Hoghiz, sat Bogata,
nr. 21, jud. Brașov, a solicitat Judecătoriei Rupea
să se constate că a dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului situat în
sat Bogata, nr. 21, jud. Brașov, înscris în CF nr.
100258 Hoghiz, nr. top. 122, 123, casă de lemn,
curte și grădină în suprafață totală de 616 mp,
posesie începută din februarie 1947, fost proprietar Secelean Gheorghe și Secelean Victoria, cu
drept de uzufruct viager Cazac Ileana. Toți cei
interesați sunt somați să formuleze opoziție, cu
precizarea că, în caz contrar, se va trece la judecarea cererii în termen de 6 luni de la emiterea
celei din urmă publicații.

ADUNĂRI GENERALE
Autoritatea de Supraveghere Financiară. Decizia
nr. 2477/08.10.2015: Având în vedere următoarele: prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art.3
alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3),art. 7 alin. (2) şi
art.14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 151/2014
privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor
care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau
pe piaţa valorilor mobiliare necotate, hotărârea
A.G.E.A. Societăţii de Construcţii în Transporturi Bucureşti S.A. conform căreia se aprobă
„efectuarea de către societate a demersurilor
legale în vederea admiterii l tranzacţionare a
acţiunilor emise de societate pe sistemul alternativ de tranzacţionare ATS Aero administrat de

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Deco Meuble SRL – Micești, după
cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Dacia Logan MCV, serie
UU1KSD0W541548971, nr. înmatric. AG 95 DEC, an fabricație 2009,12.100 lei;
Autoutilitară Pick-Up, serie identif. UU1D4616753460998, nr. înmatric. AG 99 SAV,
an fabricație 2004, 5400 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO69TREZ0495067XXX014650,
deschis la Trezoreria Mioveni, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală
republicat, până în ziua de 16/11/2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de
17/11/2015, ora 11:00:00, la SFO Mioveni. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm
pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației.
Relații suplimentare se pot aﬂa de la Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni, tel.
0248.260665.

Bursa de Valori Bucureşti”publicată în Monitorul
Oficial al României, partea a IV-a, nr.
1774/03.04.2015, prevederile art.4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al
acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa
RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, prevederile Decizei nr. 1007/21.09.2015 a
Bursei de Valori Bucureşti S.A. privind acordul
de principiu cu privire la tranzacţionarea acţiunilor emise de Societatea de Construcţii în Transporturi Bucureşti S.A. în cadrul sistemului
alternativ administrat de B.V.B., solicitarea
formulată de Societatea de Construcţii în Transporturi Bucureşti S.A. prin intermediul SSIF
Swiss Capital S.A., privind emiterea a Deciziei
ASF de admitere la tranzacţionare pe sistemul
alternativ de tranzacţionare administrat de Bursa
de Valori Bucureşti S.A., prin adresa înregistrată
la A.S.F. cu nr. RG/82975/22.09.2015, în baza
analizei direcţiei de specalitate şi a hotărârii
adoptate în şedinţa din data de 07.10.2015,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară
a decis emiterea următorului act individual
DECIZIE: Art. 1. Se admit la tranzacţionare pe
sistemul alternativ de tranzacţionare administrat
de Bursa de Valori Bucureşti S.A., acţiunile emise
de Societatea de Construcţii în Transporturi
Bucureşti S.A. (C.U.I.: 949).Art. 2. Societatea de
Construcţii în Transporturi Bucureşti S.A. şi
Bursa de Valori Bucureşti S.A. au obligaţia să
întreprindă demersurile necesare în vederea
punerii în aplicare a prevederilor prezentei
Decizii, ale Legii nr. 151/2014 şi ale Regulamentului ASF nr. 17/2014.Art. 3 Prezenta Decizie se
comunică Societăţii de Construcţii în Transporturi Bucureşti S.A., Bursei de Valori Bucureşti
S.A. şi se publică pe pagina de web şi în Buletinul
electronic al ASF. Preşedinte Mişu Negriţoiu.
CONVOCARE:Administratorul judiciar al S.C.
INDCARF S.A.- Real Casa Expert SPRL cu
datele de identificare mai sus menţionate
convoacă pentru data de 03.12.2015, ora 10,00
Adunarea Generală Extraordinără a Acţionarilor
din cadrul S.C. INDCARF S.A., care va avea loc
la sediul social al societăţii din Piteşti, str. Depozitelor, nr. 33, judeţul Argeş, cu următoarea
ordine de zi: 1.Actualizarea actului constitutiv al
S.C. INDCARF S.A., în sensul renunţării la
prevederile de la art. 11 şi art. 12. 2.Delegarea
d-lui Sămărescu Iulian-Ion de a aduce la îndeplinire dispoziţiile hotărârii, scop în care se va
prezenta în faţa tuturor persoanelor şi instituţiilor implicate. În caz de neîndeplinire a cvorumului o a doua Adunare Generală Extraordinară
se va ţine în data de 04.12.2015, ora 10,00 la
aceeaşi adresă, la această a doua adunare generală decizia urmând să se ia cu votul majorităţii
celor prezenţi.
CONVOCARE:Administratorul judiciar al S.C.
INDCARF S.A.- Real Casa Expert SPRL cu
datele de identificare mai sus menţionate
convoacă pentru data de 10.12.2015, ora 10,00
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
din cadrul S.C. INDCARF S.A., care va avea loc
la sediul social al societăţii din Piteşti, str. Depozitelor, nr. 33, judeţul Argeş, cu următoarea ordine
de zi: 1.Aprobarea vânzării integrale de acţiuni
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deţinute de către acţionarul majoritar S&H
HOLDING S.A.L. 2.Delegarea d-lui Sămărescu
Iulian-Ion de a aduce la îndeplinire dispoziţiile
hotărârii, scop în care se va prezenta în faţa
tuturor persoanelor şi instituţiilor implicate. În
caz de neîndeplinire a cvorumului o a doua
Adunare Generală Extraordinară se va ţine în
data de 11.12.2015, ora 10,00 la aceeaşi adresă, la
această a doua adunare generală decizia urmând
să se ia cu votul majorităţii celor prezenţi.

ACHIZIȚII
Societatea CONPET S.A. Ploieşti achiziţionează bunuri/servicii/lucrări confom
Normelor procedurale interne de achiziţii,
aprobate prin Hotărârea Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor societăţii nr. 4 din
29.04.2014, publicată în Monitorul Oficial al
României, nr. 2823/20.05.2014, partea a IV-a.
În perioada 16.10.2015-23.10.2015 au fost
postate pe site-ul CONPET următoarele
achiziţii: „Achiziţia de Mobilier şi aparatură
electrocasnică la clădirile sociale Orleşti”;“Furnizare 3 bucăţi baie de apă termostatata”.
Invitaţiile de participare însoţite de documentele care stau la baza întocmirii ofertelor,
se găsesc pe pagina proprie de internet (www.
conpet.ro) , la secţiunea Achiziţii publice.

LICITAȚII
Lichidator judiciar vinde prin licitație publică
bunurile imobile absolut indispensabile exploatării, aparţinând debitoarei Moldomin SA,
împreună cu transferul drepturilor dobândite şi
obligaţiilor asumate prin Licenţa de concesiune
pentru exploatarea minereului cuprifer nr.
2781/2001, pentru perimetrul Moldova Nouă Cariera de Banatite. Informaţiile necesare sunt
cuprinse in Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat la adresa: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr.
74-76, jud. Cluj, tel. 0364 412631, fax: 0364412632. Prima licitaţie se va desfăşura în data de
09 Noiembrie 2015, de la ora 10:00, la sediul
lichidatorului judiciar.

PIERDERI
Pierdut act concesiune nr.3559 din 30.07.1986
eliberat de Parohia Vintilă-Vodă, pe numele
Pîrvu Armand, domiciliat în Str.Partiturii, Nr.10,
Bl.63, Ap.23, Sector 6, Bucureşti. Îl declar
pierdut şi nul.			
S.C. Traktech Solutions S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Sector 5, str. Verigei nr.6, bl.2, sc.2, et.6, ap.
75, cod fiscal 34948536, pierdut Registrul Unic de
control emis de D.G.R.F.P.B. În declar nul.
Declar pierdut (nul) certificat profesional taxi
emis de A.R.R. pe numele Falcaru Florin cu seria
CPTx nr. 0082873.
Pierdut carnet muncă emis de Întreprinderea
Tricodava Bucureşti pe numele Tănase Ioana,
declar nul.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Newmidi Bar Cactus SRL – Mioveni,
după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Cuptor tuburi anulare 124
m, 33.750 lei; Mașină modelat rotund Teﬂon, 11.025 lei; Mașină modelat lung,
12.075 lei; Malaxor cuvă ﬁxă, 30.600 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din
cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO69TREZ0495067XXX014650,
deschis la Trezoreria Mioveni, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală
republicat, până în ziua de 04/11/2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de
05/11/2015, ora 11:00:00, la SFO Mioveni. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm
pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației.
Relații suplimentare se pot aﬂa de la SFO Mioveni, tel. 0248.260665.

