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OFERTE SERVICIU
l Angajăm modelier vesti-
mentar, retuşier, croitoreasă. 
Experienţă pe maşini de cusut 
pentru confecţionarea rochiilor 
de ocazie la comandă. Braga-
d i r u ,  r o n d  R o s t a r . 
Tel.0724.30.56.80.

l FIRMĂ DE PAZĂ ANGA-
JEAZĂ AGENŢI DE SECU-
RITATE ŞI INTERVENŢIE 
PENTRU TRENURILE DE 
CĂLĂTORI, CU SAU FĂRĂ 
ATESTAT. RELAŢII LA 
TELEFON: 0785.285.972.

l Angajăm şoferi tir, Dane-
marca- Norvegia. Persoană 
contact: Puiu Silviu. Telefon: 
0045/25351103, 0040/743160861. 
E-mail: vmafdeling@intercar-
go-scandinavia.dk.

l SC Rosilo Montaj SRL anga-
jează inginer constructor cu 
experienţă de minim 4 ani, 
carnet conducere cat.B, cunoş-
tinţe minime de limba chineză. 
Tel.0368.885.814.

l Locuri muncă Anglia cu 
salarii mari. Te duci doar cu 
bani de buzunar! Fără comi-
sion. Telefon: 0766.271.608, 
0044.7376.095.546 -Operator 
Marian.

l Şcoala Gimnazială Vrata, cu 
sediul în Vrata, jud. Mehedinţi,  
organizează în  data  de 
10-12.05.2017 /ora 7.00-13.00,  
concurs pentru ocuparea unui 
post de secretar cu 0,05%, pe 
perioadă nedeterminată.  
Înscrierile se fac la sediul insti-
tuţiei, serviciul secretariat, în 
perioada 17.04/03.05. 2017, în 
intervalul orar 10:00-14:00 (în 
zilele lucrătoare). Informaţiile 
se pot obţine şi la telefonul:  
0252/393634.

l Oficiul de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Mehedinţi 
scoate la concurs, în data de 
27.04 2017, un  post contractual  
temporar vacant: -1 asistent 
registrator principal gr. IA. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din Hotă-
rârea Guvernului nr.286/2011 
cu modificările şi completările 

ulterioare. Detalii privind 
condiţiile specifice şi biblio-
grafia de concurs sunt disponi-
bile accesând pagina oficială 
(www.ocpimh.ro si www.ancpi.
ro). Relații suplimentare se 
obțin la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Mehedinţi din Drobeta 
Turnu Severin str. Serpentina 
Roşiori nr.1A  Compartimentul 
Juridic, Resurse Umane, Secre-
tariat  ş i  Petiţ i i ,  telefon 
0252/316874.

l Direcţia Locală de Evidenţă 
a Persoanelor Sector 6 organi-
zează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de execuţie 
vacante de  inspector speciali-
tate, studii superioare de lungă 
durată, licenţiat în ştiinţe admi-
nistrative,  vechime în muncă 
minim 9 ani, în cadrul  Servi-
ciului Evidenţa Persoanelor. 
Concursul se organizează la 
sediul instituţiei din Bucureşti, 
str. Hanul Ancuţei nr.4, sector 
6, în data de 09.05.2017, ora 
1 0 . 0 0 ,  p r o b a  s c r i s ă  ş i 
11.05.2017, interviul. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 10 de zile 
de la data publicării prezen-
tului anunţ în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III–a, la 
sediul instituţiei. Condiţiile de 
participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează la sediul 
instituţiei. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul 
instituţiei şi la nr. de tel.: 
021.434.13.31 –Serviciul 
Resurse Umane, Juridic.

l Primăria Comunei Petricani, 
cu sediul în localitatea Petri-

cani, județul Neamț, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant, personal 
contractual, pe perioadă nede-
terminată, în conformitate cu 
prevederile HG nr.286/2011, 
modificată şi completată de 
HG nr.1027/2014, după cum 
urmează: denumirea postului: 
şofer microbuz, în cadrul 
compartimentului personal 
deservire. Condiții specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: studii generale; 
-atestat profesional transport 
persoane; -permis de conducere 
categoria „D”; -fără cazier 
judiciar; -fără vechime; -cunoş-
tinţe minime de mecanică auto 
şi electricitate. Data, ora şi 
locul desfăşurării concursului: 
-10 mai 2017, ora 10.00, proba 
scrisă; -12 mai 2017, ora 10.00, 
proba practică; -15 mai 2017, 
ora 10.00, interviul, la sediul 
Primăriei Comunei Petricani, 
judeţul Neamţ. Data-limită 
până la care candidații vor 
depune actele pentru dosarul 
de concurs este 27.04.2017, ora 
13.00, la sediul Primăriei 
Comunei Petricani, județul 
Neamț. Date de contact: tel./
fax: 0233.785.006.

l Serviciul Public Baia Popu-
lară Sibiu, cu sediul în locali-
tatea Sibiu, str.Andrei Şaguna, 
nr.2, judeţul Sibiu, organizează 
concurs pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de 
muncitor necalificat, tr.I, pe 
perioadă determinată de 12 
l u n i ,  c o n f o r m  H G  ( A ) 
286/2011. Concursul se va 
desfăşura la sediul Serviciului 
Public Baia Populară Sibiu, str.
Andrei Şaguna, nr.2, şi constă 
în: -probă practică -în data de 
08 mai 2017, ora 11.00; -inter-
viul -în data de 10 mai 2017, 
ora 11.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -condiţiile generale 
prevăzute de legislaţia în 
vigoare pentru ocuparea unui 
post vacant; -nu necesită 
vechime în muncă; -studii 
generale cu adeverinţă de 
absolvire a învăţământului 
general obligatoriu. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 
27 aprilie 2017, ora 15.00, la 
sediul Serviciului Public Baia 
Populară Sibiu, str.Andrei 
Şaguna, nr.2, Sibiu. Relaţii 
suplimentare la sediul Servi-
ciului Public Baia Populară 
Sibiu, persoană de contact: 
d-na Andra Popa, telefon: 
0269.214.445, e-mail: baia.
populara@sibiu.ro

l În conformitate cu prevede-
rile HG nr.286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare 
a unui  post  vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi 
completăr i le  u l ter ioare , 
Primăria Comunei Siliştea, cu 
sediul în localitatea Siliştea, str.
Primăriei, nr.121, judeţul 
Constanţa ,  organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contactuale vacante de 
şofer  -microbuz  şco lar. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă -în data de 
8 mai 2017, ora 10.00; -proba 
de interviu -în data de 10 mai 
2017, ora 12.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii medii 
sau generale; -vechime 1 an; 
-permis de conducere categoria 
D; -aviz psihologic de la cabinet 
autorizat de către Ministerul 
Transporturilor. 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 primă-
riei. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei 
Comunei Siliştea, la secretarul 
c o m u n e i ,  t e l e f o n / f a x : 
0241.820.449, telefon mobil: 
0760.665.086.

l Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare cu sediul în 
Ploieşti, Pta. Eroilor nr. 1A, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post de execuție 
vacant din cadrul Centrului 
Social de Urgență Ploieşti: 1. 
Inspector de specialitate – 1 
POST. Condiții de participare: 
- studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă in speci-
alizarea asistență socială/psiho-
l o g i e / ş t i i n ț e  j u r i d i c e . 
Concursul se va desfăşura la 
sediul din Piața. Eroilor nr. 1A, 
după cum urmează: înscrierile 
s e  f a c  î n  p e r i o a d a 
12-26.04.2017 intre orele 9.00 - 
14.00;-  proba scrisă va avea loc 
în data de 08.05.2017 ora 9.30; 
- proba interviu/proba practică 
va avea loc  în  data de 
10.05.2017 ora 9.30. Dosarele 
de înscriere se depun la regis-
tratura instituției din Pța. 
Eroilor nr. 1A si trebuie să 
conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 

din H.G. nr. 286/2011, actuali-
zată. Condițiile de participare 
sunt afişate la sediul instituției 
din Pța. Eroilor nr. 1A şi pe 
site-ul institutiei www.asscplo-
iesti.ro. Relații suplimentare se 
pot obține la compartiment 
R e s u r s e  U m a n e  -  t e l . 
0740178780 sau 0244511137 
tasta 120.

l Institutul de Cercetare –
Dezvoltare pentru Industriali-
z a r e a  ş i  M a r k e t i n g u l 
Produselor Horticole– Horting 
scoate la concurs, conform 
H.G. nr. 286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, 
un post de asistent cercetare 
ştiinţifică, în cadrul Laborato-
rului culturi horticole în spaţii 
protejate, funcţie contractuală 
de execuţie, vacantă, pentru o 
perioadă de 12 luni, cu posibili-
tate de prelungire. Condiţii 
specifice necesare în vederea 
participării la concurs: -să fie 
absolvent al unei instituţii de 
învatământ superior în dome-
niul agricol, specialitatea agri-
cultură/ horticultură; -să fie 
absolvent cu examen de licenţă 
sau de diplomă, cu media de 
cel puţin 8; -să aibe cunoştiinţe 
teoretice şi practice în cultura 
plantelor horticole în câmp şi 
spaţii protejate, obţinerea de 
răsaduri normale şi altoite. 
Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 
-13.04.2017 -12.05.2017 depu-
nerea dosarelor; -29.05.2017 
o r a  1 0  – p r o b a  s c r i s ă ; 
-29.05.2017 ora 12 –interviu. 
Dosarele de înscriere se depun 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului 
( p e r i o a d a  1 3 . 0 4 . 2 0 1 7 
- 1 2 . 0 5 . 2 0 1 7 ) ,  l a  s e d i u l 
I.C.D.I.M.P.H. -HORTING- 
secretariatul instituţiei, str. 
Intrarea Binelui, nr. 1A, sector 
4, Bucureşti. Relaţii privind 
desfăşurarea concursului se pot 
obţine la sediul institutului din 
str. Intrarea Binelui, nr. 1A, 
sector 4, Bucureşti, comparti-
mentul resurse umane, tel. 
0214603440 şi accesând pagina 
oficială.

l Unitatea Militară 01836 
Otopeni  d in  Minis teru l 
Apărării Naţionale, organi-
zează concurs pentru înca-
drarea unui număr de 2 posturi 
vacante de execuţie de personal 
civil contractual la U.M. 01910 
Verneşti şi 2 posturi vacante de 

execuţie de personal civil 
contractual la U.M. 01991 
Târgşoru Nou, astfel: -muncitor 
calificat tr. I (electrician) la 
formaţiunea cazarmare a U.M. 
01910 Verneşti, şcoală profesio-
nală sau studii medii, 6 ani şi 6 
luni vechime în muncă, atestat- 
electrician; -referent tr. II la 
microstructura comanda a 
U.M. 01910 Verneşti, studii 
medii cu diplomă de bacalau-
reat, 6 luni vechime în muncă, 
cunoştinţe de operare pe calcu-
lator Microsoft Office (Word, 
Excel). -economist gradul II în 
cadrul modulului Financiar 
-Contabil al U.M. 01991 Târg-
şoru Nou, studii superioare cu 
licenţă în domeniul economic, 6 
luni vechime în muncă, 6 luni 
vechime în domeniul financiar 
contabil, cunoştinţe de operare 
pe calculator PowerPoint, 
Word, Excel, Fox Pro, Acces;  
-contabil tr. II în cadrul modu-
lului Financiar -Contabil al 
U.M. 01991 Târgşoru Nou, 
studii medii cu diplomă de 
bacalaureat preferabil profil 
economic, 6 luni vechime în 
muncă, curs de contabilitate 
acreditat de Agenţia Naţională 
pentru Calificări/ echivalent,  
cunoştinţe de operare pe calcu-
lator PowerPoint, Word, Excel, 
Fox Pro, Acces. Concursul se 
va desfăşura, la sediul U.M. 
0 1 8 3 6  O t o p e n i ,  a s t f e l : 
-27.04.2017, până la ora 15.00 
–data limită de depunere a 
dosarelor; -08.05.2017, înce-
pând cu ora 10.00 -proba scrisă; 
-12.05.2017, începând cu ora 
10.00 –interviu. Depunerea 
dosarelor şi  organizarea 
concursului se vor face la sediul 
U.M. 01836, Strada Zborului 
nr.1, localitatea Otopeni, 
Judeţul Ilfov, unde vor fi afişate 
şi detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secre-
t a r i a t u l u i ,  l a  t e l e f o n : 
021.350.61.33 int. 503, de luni 
până vineri, între orele 07.00-
15.00.

l Avand in vedere prevederile 
Hotararii 286/2011, cu modifi-
cari si completari, Spitalul 
Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, organizeaza concurs 
la data 08.05.2017 , orele 10,00 
– proba scrisa, respectiv 
11.05.2017, orele 12,00 – 
interviu, la sediul unitatii din 
strada Calea Bucuresti, nr. 99  
pentru ocuparea urmatoarelor 
posturi vacante, din statul de 
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functii: -  un post de psiholog 
principal la Clinica de Neurop-
sihiatrie Infantila - diploma de 
licenta in specialitate, atestat de 
libera practica in Psihologie 
Clinica, autonom, examen de 
grad principal, 5 ani vechime 
ca psiholog specialist; -  un post 
de psiholog practicant la 
Centru de Sanatate Mintala 
Copii - diploma de licenta in 
specialitate, atestat de libera 
practica in Psihologie Clinica, 
autonom, un an vechime ca 
psiholog stagiar; - doua posturi 
de asistenti medicali principali 
la Clinica de Neurologie I si 
Psihiatrie I ( Camera de garda) 
– diploma de absolvire, 
conform studiilor, (S, SSD, PL, 
M sau echivalare), examen 
pentru obtinerea gradului de 
principal, 5 ani vechime ca 
asistent medical; - patru posturi 
de asistenti medicali debutanti 
la Clinica de Neurologie II ( 2 
posturi) , Sectia Exterioara 
Psihiatrie Cronici Melinesti (1 
post) si Centru de Sanatate 
Mintala Adulti (1 post) - 
diploma de absolvire, conform 
studiilor (S, SSD, PL, M sau 
echivalare); - un post de infir-
mier debutant la Clinica de 
Neuropsihiatrie Infantila – 
scoala generala, curs de infir-
miera sau declaratie pe propia 
raspundere ca in cazul admi-
terii la concurs, se obliga sub 
sanctiunea desfacerii contrac-
tului de munca, sa obtina 
atestat de infirmier. Dosarele se 
depun incepand cu data de 
13.04.2017 pana in data de 
27.04.2017 orele 15,00 la Secre-
tariatul Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova, str. 
Calea  Bucures t i ,  nr.99 . 
Concursul se va desfasura in 
data de 08.05.2017, orele 10,00 
– proba scrisa, 11.05.2017, orele 
12,00 – interviu, la sediul 
unitatii. Relatii suplimentare se 
p o t  o b t i n e  l a  t e l e f o n 
0251/431189, persoana de 
contact Lacraru Adriana, 
secretar comisie. Concursul se 
organizeaza la sediul Spitalului 
Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova în data de 08.05.2017, 
orele 10,00 – proba scrisă şi 
11.05.2017 , orele 12,00 – 
interviu. Condiţiile de ocupare 
a posturile, bibliografia si tema-
tica sunt afişate la sediul 
unitaţii si pe site.

l În conformitate cu prevede-
rile O.U.G. nr. 45/2008 privind 
unele măsuri pentru întărirea 
capacității administrative a 
României în vederea îndepli-
nirii obligațiilor ce îi revin în 
calitatea sa de stat membru al 
Uniunii Europene şi H.G. nr. 
611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, Minis-
terul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, anunță scoaterea la 
concurs a 2 (două) funcții 
publice de execuție vacante din 
cadrul aparatului propriu al 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, în data de 

27.04.2017, proba scrisă.  Servi-
ciul extensie, consultanță, 
cercetare, inovare, formare 
profesională- Compartimentul 
cercetare, inovare: 1 funcţie 
publică vacantă de consilier 
juridic superior. Condiţii speci-
fice: -Studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul ştiințelor 
juridice; -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
tării funcției publice: minimum 
9 ani; -Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile gene-
rale prevăzute de art.54 din 
Legea nr. 188/1999 privind 
S ta tu tu l  func ț ionar i lo r 
publici(r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Servi-
ciul extensie, consultanță, 
cercetare, inovare, formare 
profesională- Compartimentul 
cercetare, inovare: 1 funcţie 
publică vacantă de consilier 
superior. Condiţii specifice: 
-Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în 
domeniul ştiințelor economice; 
-Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcției 
publice: minimum 9 ani; 
-Candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici(r2), cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun la secreta-
riatul comisiei de concurs în 
termen de 8 zile, de la data 
publicării. Bibliografia, condi-
ţiile specifice de participare 
precum şi actele solicitate 
candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere vor fi afişate la sediul 
instituţiei din B-dul. Carol I nr. 
24, sector 3 Bucureşti şi vor fi 
publicate pe pagina de web 
www.madr.ro. Concursul va 
avea loc la sediul MADR.

l Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, în temeiul 
OUG nr. 45/2008 şi HG nr. 
611/2008, anunţă scoaterea la 
concurs a două funcţii publice 
de execuție vacante şi a unei 
funcții publice de execuție 
temporar vacante din cadrul 
Direcției Generale Dezvoltare 
Rurală– Autoritatea de Mana-
gement pentru PNDR, în data 
de 27 aprilie 2017, orele 10,00 
proba scrisă. Interviul se va 
susţine într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise. 
1 post vacant de consilier prin-
cipal.Condiții specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul 
ştiințe administrative, ştiințe 
politice, ştiințe economice, soci-

ologie sau psihologie şi ştiințe 
comportamentale, -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice: 
minimum 5 ani; -Cunoştințe de 
operare/ programare pe calcu-
la tor  (Windows /Off i ce , 
Internet) – nivel mediu - se vor 
testa cunoştințele în cadrul 
probei scrise; -Cunoaşterea 
limbii engleze – nivel mediu 
(scris, vorbit, citit) – se vor testa 
cunoştințele în cadrul probei 
scrise; 1 post vacant de consilier 
principal.Condiții specifice: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în 
domeniul ingineria resurselor 
vegetale şi animale, ştiința 
mediu lu i  sau  ing iner ia 
mediului, -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
tării funcției publice: minimum 
5 ani; -Cunoştințe de operare/ 
programare pe calculator 
(Windows/ Office, Internet)– 
nivel mediu- se vor testa cunoş-
tințele în cadrul probei scrise; 
-Cunoaşterea limbii engleze– 
nivel mediu (scris, vorbit, citit)– 
se vor testa cunoştințele în 
cadrul probei scrise; 1 post 
temporar vacant de consilier 
principal.Condiții specifice: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în 
domeniul ingineria resurselor 
vegetale şi animale, ştiințe 
sociale, ştiințe umaniste şi arte, 
matematică şi ştiințe ale 
naturii, -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
tării funcției publice: minimum 
5 ani; -Cunoştințe de operare/
programare pe calculator 
(Windows/Office, Internet)– 
nivel mediu- se vor testa cunoş-
tințele în cadrul probei scrise; 
-Cunoaşterea limbii engleze– 
nivel mediu (scris, vorbit, citit)– 
se vor testa cunoştințele în 
cadrul probei scrise; Dosarele 
de înscriere la concurs se depun 
la secretariatul comisiei de 
concurs în termen de 8 de zile 
de la data publicării. Biblio-
grafia, condiţiile specifice de 
participare precum şi actele 
solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere vor fi 
afişate la sediul instituţiei din 
B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3, 
Bucureşti şi vor fi publicate pe 
pagina de web www.madr.ro.

l Primăria Comunei Manasia, 
cu sediul în comuna Manasia, 
strada Biserica Veche, nr.1, 
judeţul Ialomița, în baza preve-
derilor Legii nr.188/1999, 
privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată (r2), şi ale 
HGR nr.611/2008, privind 
aprobarea normelor de organi-
zare şi dezvoltare a carierei 
funcționarilor publici, anunță 
organizarea concursului pentru 
ocuparea următoarelor funcții 

publice de execuție temporar 
vacante: 1.Inspector (operator 
roluri), clasa I, grad profesional 
superior, în cadrul comparti-
mentului Impozite şi taxe. 
Condiții de participare: -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul 
ştiinţelor  economice; -vechime 
în specialitatea studiilor -9 ani; 
-cunoştinţe de operare pe 
calculator: Microsoft Office, 
Internet -nivel mediu; 2.Refe-
rent (operator roluri), clasa a 
III-a, grad profesional superior, 
în cadrul compartimentului 
Impozite şi taxe. Condiții de 
participare: -studii medii 
liceale, absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în speci-
alitatea studiilor -9 ani; -cunoş-
tinţe de operare pe calculator: 
Microsoft Office, Internet -nivel 
mediu. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevă-
zute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Condiții de desfăşu-
rare a concursului: -dosarele 
vor fi depuse în termen de 
maximum 8 zile de la data 
publicării anunțului în Moni-
torul Oficial al României, 
Partea a III-a; -proba scrisă 
-08.05.2017, ora 10.00; -inter-
viul -10.05.2017, ora 10.00; 
-bibliografia stabilită se afişează 
la sediul Primăriei Comunei 
Manasia. Concursul pentru 
ocuparea acestor posturi se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Manasia, județul 
Ialomița. Informații la telefon: 
0243.255.681. 

l Anunţ privind organizarea 
concursurilor/examenelor de 
încadrare a 15 posturi de 
personal civil contractual, 
vacante,  cu atribuţi i  de 
execuţie. În conformitate cu 
prevederile Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare 
a unui  post  vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului României nr.286 
din 31.03.2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
Unitatea Militară 02574 Bucu-
reşti organizează concurs 
pentru ocuparea a 15 posturi 
de personal civil contractual, pe 
durată nedeterminată, cu atri-
buţii de execuţie, vacante în 
cadrul structurilor menţionate 
în dreptul fiecăruia, astfel: -La 
Serviciul inspecţii, încercări şi 
elaborare specificaţii tehnice 
pentru materiale logistice: -1 
post de expert gr.I/S, în 
Compartimentul testare şi 

determinare consum mediu 
C.L. pentru echipament nou 
introdus în înzestrare şi elabo-
rare specificaţii tehnice pentru 
tehnică ş i  echipamente, 
prevăzut cu studii superioare 
de licenţă în domeniul tehnico 
-ingineresc, cu o vechime în 
muncă şi în specialitatea studi-
ilor absolvite de minim 6 ani şi 
6 luni. -La Ansamblul artistic al 
armatei: -1 post de instrumen-
tist I (vioară), în orchestra 
ansamblului, prevăzut cu studii 
generale şi atestat profesional /
diplomă de absolvire/certificat 
de competenţă profesională de 
instrumentist -vioară, cu o 
vechime în muncă şi  în 
ocupaţia de instrumentist 
-vioară de minim 6 ani şi 6 luni; 
-1 post de instrumentist I 
(saxofon), în orchestra ansam-
blului, prevăzut cu studii gene-
rale şi atestat profesional/
diplomă de absolvire /certificat 
de competenţă profesională de 
instrumentist -saxofon, cu o 
vechime în muncă şi  în 
ocupaţia de instrumentist 
-saxofon de minim 6 ani şi 6 
luni; -1 post de instrumentist 
debutant (vioară), în orchestra 
ansamblului, prevăzut cu studii 
generale şi atestat profesional/
diplomă de absolvire /certificat 
de competenţă profesională de 
instrumentist -vioară. Nu se 
stabilesc condiţii privind  
vechimea în muncă şi/sau în 
specialitatea studiilor. -La 
Centrul de întreţinere, reparaţii 
şi exploatare cazărmi: -1 post 
de muncitor calificat I (electri-
cian), în grupa întreţinere 
reparaţii şi exploatare instalaţii 
sanitare, ventilaţii, puncte 
termice, grupuri electrogene şi 
climatizare din Formaţia între-
ţinere, reparaţii şi exploatare, 
prevăzut cu studii generale sau 
profesionale şi certificat de 
calificare profesională în 
meseria de electrician, cu o 
vechime în muncă şi în meseria 
de electrician de minim 9 ani; 
-1 post de muncitor calificat I 
(tâmplar), în grupa întreţinere, 
r epara ţ i i  ş i  exp loa tare 
construcţii din Formaţia între-
ţinere, reparaţii şi exploatare, 
prevăzut cu studii generale sau 
profesionale şi certificat de 
calificare profesională în 
meseria de tâmplar, cu o 
vechime în muncă şi în meseria 
de tâmplar de minim 9 ani; -1 
post de muncitor calificat I 
(sudor), în grupa întreţinere, 
r epara ţ i i  ş i  exp loa tare 
construcţii din Formaţia între-
ţinere, reparaţii şi exploatare, 
prevăzut cu studii generale sau 
profesionale şi certificat de 
calificare profesională în 
meseria de sudor, cu o vechime 
în muncă şi în meseria de sudor 
de minim 9 ani; -3 posturi de 
îngrijitor, în microstructura 
personal întreţinere spaţii inte-
rioare din Formaţia de întreţi-
nere spaţii, prevăzute cu studii 
generale. Nu se stabilesc 
condiţii privind  vechimea în 

muncă şi /sau în specialitatea 
studiilor. -Secţia întreţinere, 
reparaţii şi exploatare cazărmi: 
-1 post de muncitor calificat II 
(dulgher), în grupa reparaţii şi 
confecţii tâmplărie-dulgherie,  
prevăzut cu studii generale sau 
profesionale şi certificat de 
calificare profesională în 
meseria de dulgher, cu o 
vechime în muncă şi în meseria 
de dulgher de minim 6 ani; -1 
post de muncitor calificat III 
(tinichigiu), în  grupa întreţi-
nere şi reparaţii construcţii şi 
instalaţii, prevăzut cu studii 
generale sau profesionale şi 
certificat de calificare profesio-
nală în meseria de tinichigiu 
construcţii cu o vechime în 
muncă şi în meseria de tini-
chigiu construcţii de minim 3 
ani; -1 post de muncitor cali-
ficat IV (peisagist floricol), în 
microstructura personal întreţi-
nere spaţii exterioare din 
Formaţia de întreţinere spaţii, 
prevăzut cu studii generale sau 
profesionale şi certificat de 
calificare profesională în 
meseria de peisagist floricol. 
Nu se stabilesc condiţii privind  
vechimea în muncă şi/sau în 
specialitatea studiilor/califi-
cării; -2 posturi de îngrijitor, în 
microstructura personal întreţi-
nere spaţii exterioare din 
Formaţia de întreţinere spaţii, 
prevăzute cu studii generale. 
Nu se stabilesc condiţii privind  
vechimea în muncă şi/sau în 
specialitatea studiilor /califi-
cării. Data -limită până la care 
se pot depune dosarele de 
concurs este: 27.04.2017 ora 
14.00. Dosarele de concurs se 
depun la sediul Unităţii Mili-
tare 02574 Bucureşti din B-dul. 
Drumul Taberei nr.7B, sector 6. 
Tipul probelor de concurs/
examen, data şi ora desfăşu-
rării acestora: -pentru postul de 
expert, candidaţii vor susţine: 
-proba scrisă în data de: 
15.05.2017, ora 11.00. -interviul 
în data de: 19.05.2017, ora 
11.00; -pentru toate posturile 
de: instrumentist, muncitor 
calificat şi îngrijitor, candidaţii 
vor susţine:  -proba practică în 
data de: 15.05.2017, ora 11.00. 
- i n t e r v i u l  î n  d a t a  d e : 
19.05.2017, ora 11.00. Probele 
de concurs /examen se desfă-
şoară, astfel: -pentru postul de 
la Serviciul inspecţii, încercări 
şi elaborare specificaţii tehnice 
pentru materiale logistice, la  
sediul din Bdul Iuliu Maniu 
nr.7-9, sector 6; -pentru postu-
rile de la Ansamblul artistic al 
armatei, la sediul din B-dul. 
Iuliu Maniu nr.13, Bucureşti, 
sector 6; -pentru posturile de la 
Centrul de întreţinere, reparaţii 
şi exploatare cazărmi, la sediul 
din str. Izvor nr. 110, Bucureşti, 
sector 5; -pentru posturile de la 
Secţia întreţinere, reparaţii şi 
exploatare cazărmi, la sediul 
din B-dul. Drumul Taberei 
nr.7B, Bucureşti, sector 6. 
Persoanele de contact, care 
asigură secretariatul comisiilor 
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de concurs/examen sunt: p.c.c. 
Ilie Viorica şi p.c.c. Ungureanu 
Nicoleta, telefon 021.319.58.58, 
int. 2217 şi 2244. Condiţiile 
generale şi specifice pentru 
ocuparea posturilor, biblio-
grafia şi tematica de concurs se 
pot obţine la sediul Unităţii 
Militare 02574 Bucureşti, din 
B-dul. Drumul Taberei nr. 7B, 
sector 6, pe portalul posturi.
gov.ro, pe pagina de internet 
smg.mapn.ro/cli/index.html 
sau la secretariatul comisiilor 
de concurs.

CITAȚII  
l Romania. Judecatoria 
Sannicolau Mare – Timis. 
Dosar nr. 2191/295/2016. 
Citatie nr. 2191/295/2016. 
Parat i i  Saucan Dorel  – 
Gheorghe, cu ultimul domiciliu 
in loc. Comlosu Mare nr. 255, 
jud. Timis si Szabo Stefan, 
domiciliat in loc. Comlosu 
mare, nr. 112, jud. Timis, sunt 
citati la Judecatoria Sannicolau 
Mare, in data de 13.06.2017, 
ora 09:00, in process cu recla-
mantul stefanescu Ovidiu-Ni-
colae, domiciliata in loc. Lunga 
nr. 61, jud. Timis, in calitate de 
reclamant, cauza avand ca 
obiect “pronuntarea unei hota-
rari care sa tina loc de act 
authentic de vanzare-cumpa-
rare”. Presedinte, Judecator 
Mihaela Lazau. Grefier Elisa-
beta Liga.

l  D o m n u l   P i c h i u 
Constantin, in calitate de parat, 
este chemat in judecata in data 
de  13 Aprilie  2017,  orele 
8:30,  la Judecatoria Iasi, in 
d o s a r u l  c i v i l  n r . 
14865/245/2015,    avand ca 
obiect succesiune, in contradic-
toriu cu Pichiu Elena s.a.

l Nechifor Mihăiță este 
chemat la Judecătoria Iaşi, str. 
Anastasie Panu nr.25, secția 
civilă, sala 6 la data de 4 mai 
2 0 1 7  î n  d o s a r u l 
29249/245/2016, ora 8.30, în 
calitate de pârât pentru tăgadă 
paternitate în contradictoriu cu 
reclamantul Căruntu Vasile 
Cristian.

l Se citează numita Popicska 
Maria în calitate de pârâtă în 
dosar nr. 3329/265/2015 al 

Judecătoriei Năsăud, în proces 
cu Jarda Maria şi Jarda 
Maxim, având ca obiect uzuca-
piune, validare contract vânza-
re-cumpărare, cu termen la 
27.06.2017

l Se citează numita Suciu 
Iftinia în calitate de pârât în 
dosar nr. 1136/265/2014 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces 
cu Nedelea Niculae, cu termen 
la 20.06.2017

l Se citează numiții Domide 
Cozonac, Nacu Domide, Nacu 
Ostace, Nacu Ileana, Nacu 
Pantelimon, Boutan Floarea, 
Cozonac Petru în calitate de 
pârâți în dosar nr. 905/265/2016 
al Judecătoriei Năsăud, în 
proces cu Lipan Cosma-Ioan 
ş.a., având ca obiect succesiune, 
validare antecontract şi întabu-
lare, cu termen la 25.04.2017

l Pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu 
s e  a f l a  d o s a r u l 
nr.11880/318/2016 cu termen de 
judecata 24.04.2017, prin care 
reclamanta Murgoci Oana a 
chemat in judecata pe Murgoci 
Aurel Marius domiciliat in Tg 
Jiu Str. Brindusei Bl.9 Sc.1 ap.2 
cu reşedinţa in Spania, pentru 
desfacerea căsătoriei încheiata 
la 5.05.2001 sub nr. 158 la 
Primaria Tg-Jiu.

l Pe rolul Judecătoriei 
Câmpina se află spre soluţio-
nare dosarul nr. 8544/204/2016 
în care reclamanta este Parohia 
“Sf intul  Mare  Mucenic 
Gheorghe” Mislea şi pârâta 
Localitatea Scorţeni prin 
Primar, obiectul dosarului fiind 
constatarea dreptului de 
proprietate pentru: suprafaţa 
de 9.549 mp., teren situat în 
com. Scorţeni, sat Mislea, str. 
Radu Paisie, nr. 43, jud. 
Prahova, reprezentând curtea 
bisericii, construcţiile existente 
pe terenul de mai sus, respectiv 
biserica, garaj din lemn, 
magazie şi clopotniţă.

l Numita Iancu Giulia, domi-
ciliată în comuna Leu, Sat 
Zănoaga, nr.533, jud.Dolj, este 
rugată să se prezinte la Arhiva 
Judecătoriei Craiova pentru 
definitivarea sentinţei civile 
nr.924 din 26.01.2017, pronun-
ţată de Judecătoria Craiova în 

dosar nr.14350/215/2016, prin 
care s-a admis acţiunea de 
divorţ şi s-a dispus desfacerea 
căsătoriei încheiată la data de 
22.05.2010 în localitatea Leu, 
jud.Dolj şi înregistrată în regis-
trul Stării Civile nr.5/2010 din 
culpa pârâtei. Dispune reluarea 
de către pârâtă a numelui 
purtat anterior căsătoriei, acela 
de Stancu. Dispune exercitarea 
autorităţii părinteşti cu privire 
la minorul Iancu Kevin-
Adrian, născut la data de 
02.03.2011, exclusiv de către 
tată. Stabileşte locuinţa mino-
rului la tatăl reclamant. Obligă 
pârâta să contribuie la cheltuie-
lile de creştere şi educare, învă-
ţătură şi pregătire profesională 
ale minorului, sub forma plăţii 
unei pensii de întreţinere în 
cuantum de 231,25Lei, înce-
pând de la data introducerii 
acţiunii 23.05.2016 şi până la 
intervenţia unei cauze legale de 
modificare sau de stingere a 
obligaţiei. Cu drept de apel în 
termen de 30 de zile de la 
comunicare, cu depunerea 
cererii la această instanţă. 
Pronunţată în şedinţa publică 
de la 26.01.2017. 

l Reclamantii Pogan Titus 
Cristian si Pogan Nicoleta- 
D a n i e l a .  D o s  c i v  n r. 
2 0 9 4 / 2 0 3 / 2 0 1 6 ,  t e r m e n 
25 .04 .2017  Judecator ia 
Campeni, Jud Alba. Se citeaza: 
Badau Mihaiu l Todor Hindrea; 
dr Remus Pasca; Leah Simti-
oana;  Candea Maria;David 
R a f i l a ;   A c h i m e t 
Rafila; Achimet Vasile; Toader 
Nicolae; Belei Maria; Badeu 
Ioan; Badeu Mihai; Badeu 
Petru; Badeu Sofia; Badeu 
Ianos Hindri; Badeu Mihai 
Hindri;Badeu Sofia Hindri; 
Badeu Petru Hindri; Badau 
Ianos;Badeu Gheorghe; Badau 
Ioan l Todor Hindrea;Badau 
M i h a i  l  To d o r ;  Av r a m 
Gheorghe si sotia Badau 
Aurelia; Badau Ioan l Todor; 
Badau Gabor l Petru; Badau 
Ana si Badau Mihai; Marinca 
Mihai; Talpas Todor ;Badau 
Petru; Ana Ioan Candea; Vase-
lina Petru Badau; Belei Ilie; 
Badau Iosif; Badau Petru l 
Gheorhge Dumac; Badau Ioan 
l Gheorghe Dumac; Badau 
Vasile l Gheorghe Dumac; 
Badau Mihai l Gheorghe 
D u m a c ;  B a d a u  D u m i -
tru;Badau Ghoerghe; Pogan 
Remus si sotia Pogan Zorita; 
Badau  Agaf tea ;  Badau 
Dumitru l  Petru;  David 
Alexandru si sotia n Candea 
Samfira; Badau Gheorghe; 
Leah Samfira vad l Badau 
Gheorghe l Dumac; Badau 
Sofia; Badau Nicolae;Badau 
Ana cas cu Avram Toader 
Tirsue; Marinca Mihai; David 
Ana; Badau Rafila; Badau 
Simion; Trifa Vaselinei; Badau 
Nicolae si sotia Badau Samfira; 
Beleiu Ilie; Badau iosif;Badau 
Ioan; Badau Ana; Badau 
Mihai; Badeu Dumitru l 

Petru;Badau Gheorghe; Leah 
samfira; s.l Avram Toader 
Tirsinei n Badau Ana; Marinca 
Mihaiu l Gheorghe Zuta; 
Badau Petru; Vad l Badau Ioan 
n David Ana; Badau Simion; 
Badau Vaselina; Badau Nico-
lae;Badau Samfira; Beliu Ilie; 
Badau Iosif; Lazea Todor; 
Badau Petru;  Badau Ioan; 
Badau Vasile; Badau Ana; 
B a d a u  M i h a i u ;  B a d a u 
Gheorghe l Ioan Dumac;  vad l 
badau Ghoerghe n Leah 
Zamfira; David Rusanda; 
David Recte Kindea Mihaly; 
Sofia Dumitru Badau; Samfirei 
Gheorghe  Leah;  Gl igor 
Alexandru l Todor Pascu; 
Badeu Ioanos;Badeu Sofia; 
Badeu Ianos hindri; Badeu 
Sofia Hindri; Badeu Ianos; 
Badeu Gheorghe l Nicolae;  
Badau Ioan l Todor; Simtioanei 
Petru Badau;  Badau Mihaiu l 
Todor; Avram Gheorghe l 
Nicolae si sotia nascuta Badau 
Aurelia; Badau Nicolae;Badeu 
Gyorgy Miklose.

SOMAȚII  
l Dosar nr. 1784/246/2016. 
Somatie. Prin cererea inregis-
t r a t a  s u b  d o s a r  n r. 
1784/246/2016 reclamantii Dan 
Radu, CNP 1641106020033 si 
Dan Maria Costina CNP 
274112202082 ambii domici-
liati in Arad, Str. Grivitei nr. 95, 
jud. Arad, in contradictoriu cu 
paratii Cociuba Dorel CNP 
1600725022801 si Cociuba 
Rodica CNP 2650730022804, 
ambii domiciliati in comuna 
Tirnova nr. 337, jud. Arad, 
solicita inscrierea dreptului de 
proprietate asupra imobilului 
teren extravilan inscris in CF 
nr. 302619 Taut ( nr. vechi 2786 
Taut) identificat prin numar 
topographic  1113-1119/ 
a.12.177, teren arabil extravilan 
suprafata de 24204 mp, teren 
necooperativizat, imobil asupra 
caruia figureaza ca proprietary 
tabulari sub B1 defunctul 
Busca teodor. In urma acesteia 
sunt somatic, in baza art. 130 
din Decretul-lege nr. 115/1938, 
toti cei interesati de indata sa 
inainteze la Judecatoria Ineu 
deoarece in caz contrar, in 
termen de o luna de la aceasta 
ultima publicare se va proceda 
la solutionarea cererii. Prezenta 
somatie se va afisa timp de o 
luna la tabla de afisare a Jude-
catoriei Ineu si la Primaria 
Comunei Tirnova.

DIVERSE  
l Oraşul Boldeşti-Scăeni, 
Calea Unirii nr.67, Boldeşti-
Scăeni, judeţul Prahova, 
telefon 0244211363, fax 
0244211287, e-mail: pbs.@
opticnet.ro în temeiul art. 20 
alin 2 din Legea nr 350/2005, 
organizează  se lecţ ie  de 
proiecte/acţiuni sportive. Suma 
alocată este de 220.000 lei. 
Motivul accelerării procedurii: 

începerea returului campiona-
tului de fotbal. Data limită de 
înscriere a candidaţilor: 
18.04.2017, ora 16.00; Data 
limită de depunere a propune-
rilor de proiect: 26.04.2017 ora 
16.00. Selecţia şi evaluarea 
proiectelor se va efectua in 
p e r i o a d a  2 7 . 0 4 . 2 0 1 7  - 
08.05.2017. Informaţii supli-
mentare la  e-mail :  pbs.
achiziţii@yahoo.com. Anunţul 
a fost publicat in Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
VI a, nr 68 din 10.04.2017. 

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită administrator judiciar 
conform incheierii de sedinta 
din data de 06.04.2017 pronun-
ţată de Tribunalul  Bucuresti, 
Secţia a VII-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi 
Fiscal - Biroul faliment, în 
dosarul 10832/3/2017, anunţă 
deschiderea procedurii gene-
rale a debitoarei Foradex 
Drilling SA, cu sediul social in 
Bucuresti, str. Milcov, nr. 
5,cladirea C9 sect. 1, CUI 
29917118, J40/2969/2012.
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanţelor este 19.05.2017. 
Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi publicarea in BPI a 
tabelului preliminar al crean-
ţelor este 08.06.2017. Termenul 
limita pentru definitivarea 
tabelului creantelor este 
03.07.2017. Adunarea credito-
ri lor are loc la data de 
14.06.2017 ora 15/00 la sediul 
administratorului judiciar.

l Anunt public privind  decizia  
etapei de incadrare Autoritatea 
competenta Pentru Protectia  
Mediului Arad anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare in cadrul 
procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru 
proiectul ,,Demolare constructii 
existente, infiintare capacitate 
de productie si imbuteliere vin ‘’ 
propus a fi.realizat in localitatea 
Maderat, FN (CF 302007),jud. 
Arad, conform Certificatului de 
lJrbanism nr. 50 /04,04.2016 
eliberat de Primaria Orasului 
Pincota Titular  SC VINO 
IMPERIIJM DOC SRL. 
Proiectul dec iziei de incadrare 
si motivele care o fundamen-
teaza pot fi consultate la sediul 
Agentei pentru Proteclia 
Mediului Arad, Splaiul Mure-
sului FN , de luni pana vineri, 
intre orele 08-14, precum Si la 
urmatoarea adresa de internet: 
www.,anpm apmar.ro . Publicul 
interesat poate inainta comen-
tarii/observatii la  proiectul 
deciziei de incadrare in termen 
de 8 zile de la data publicarii 
prezentului anunt.

l Dugulescu lon Petru, Dugu-
lescu Diana, Mosoiu Gheorghe, 
Mosoi Rodica, Steliac Cosmin, 

Steliac Loredana, titulari al 
proiectului PUZ – Zonda 
ferma  piscicola si agrement, 
amplasata in extravilanul 
orasului Lipova, FN, jud. Arad, 
aduce la cunosStinta publicului 
ca  decizia etapei de incadrare 
conform H.G. nr. 1076/2004, 
este cea de adoptare a planului 
fara  aviz de mediu, Propune-
rile de reconsiderare ale deci-
ziei se vor transmite in scris, in 
termen de l0 zile calendaristice 
de la publicarea anunlului, la 
sediul APM Arad, Splaiul 
Mures, FN, jud. Arad.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare: S.C. Cimont 
S.A. Tulcea, str. Isaccei, nr.36, 
convoacă în data de 15.05.2017, 
ora 10, Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor, 
conform prevederilor Legii 
nr.31/1990, reactualizată, care 
va avea loc la sediul societății 
cu următoarea ordine de zi: 
-aprobarea bilanțului pe anul 
2016; -analiza situației finan-
ciare a societății pe anul 2016; 
-diverse. În cazul în care la 
data stabilită nu se întruneşte 
cvorumul necesar, a doua 
convocare va avea loc în data 
de  16.05.2017, la aceeaşi oră la 
sediul societății.

l Convocator Administratorul 
unic al S.C. Cercetare, Proiec-
tare, Producţie Echipamente şi 
Instalaţii Electronice –ICE S.A. 
Bucureşti convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor pe data de 16.05.2017, 
orele 14 la adresa din Bucu-
reşti, bdul. Dimitrie Pompei 
5-7, sector 2, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârşitul zilei de 
01.05.2017. Ordinea de zi 
pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor este 
următoarea: 1. Prezentarea 
Raportului de Gestiune al 
Administratorului Unic pentru 
anul 2016; 2. Prezentarea 
Raportului  Comisie i  de 
Cenzori pentru anul 2016; 3. 
Discutarea şi  aprobarea 
contului de profit şi pierderi 
pentru exerciţiul financiar 
2016; 4. Aprobarea situaţiilor 
financiare pe anul 2016 şi 
descărcarea de gestiune a 
Administratorului Unic; 5. 
Discutarea şi aprobarea buge-
tului de venituri şi cheltuieli 
pentru exerciţiul financiar 
2017; 6. Diverse. Dacă la prima 
convocare nu se întrunesc 
condiţiile statutare, adunarea 
se va ţine în acelaşi loc şi la 
aceeaş i  oră  la  data  de 
17.05.2017. 

l Consiliul de administraţie al 
S.C. Ascensorul Romservice 
Company S.A. J40/6732/1995 
cu sediul în Bucureşti, str. Prof. 
Mitriţă Constantinescu, nr. 6, 
sector 3, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor pentru data de 18.05.2017 
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ora 12, la sediul societăţii din 
Bucureşti, str. Prof. Mitriţă 
Constantinescu, nr. 6, sector 3, 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
prezentarea şi aprobarea rapor-
tului de gestiune a consiliului 
de administraţie -descărcarea 
de gestiune; 2. prezentarea şi 
aprobarea bilanţului contabil şi 
a contului de profit şi pierderi 
pe anul 2016; 3. prezentarea şi 
aprobarea repartizării profi-
tului net pe anul 2016; 4. 
prezentarea şi aprobarea buge-
tului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2017; 5. prezen-
tarea şi aprobarea fondului de 
finanţare -dezvoltare pe anul 
2017; 6. prezentarea raportului 
comisiei de cenzori; 7. prelun-
girea mandatului cenzorului 
supleant, dl. Troncuta George, 
până la data de 25.04.2019; 8. 
stabilirea remuneraţiei cenzo-
rului supleant. Dacă, la întru-
nirea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor din 
data de 18.05.2017, condiţiile 
de cvorum şi de capital nu vor 
fi întrunite, astfel încât lucrările 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor nu vor putea fi 
dezbătute, atunci, convocarea 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor rămâne valabilă în 
aceleaşi condiţii de oră, loc şi 
ordine de zi, pentru data de 
19.05.2017.

l Convocatorul Adunării 
Generale Ordinare a Acţiona-
rilor Fitoterapia S.A.: Având în 
vedere: •prevederile art. 111, 
117, 117 indice 1, 117 indice 2, 
118 şi 119 din Legea nr.31/1990 
republicată şi a Actului consti-
tutiv al Societăţii Fitoterapia 
SA, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucu-
reşti sub nr J40/3935/1991, 
C.U.I. RO 459497 („Socie-
tatea„), •Hotărârea Consiliului 
de Administraţie al Societăţii 
nr.5 din data de 10.04.2017, 
Presedintele Consiliului  de 

Administratie al Societatii  
Fitoterapia S.A. convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
A c ţ i o n a r i l o r  S o c i e t ă ţ i i 
(„Adunarea”) pentru data de 
15.05.2017, ora 12, la sediul 
Societăţii din Bucureşti, Bd 
Timişoara, nr.50, sector 6, 
pentru toţi acţionarii înregis-
traţi la sfârşitul zilei de 
28.04.2017 considerată „data 
de referinţă” în Registrul Acţi-
onarilor ţinut de către Socie-
tate. În cazul în care la prima 
convocare nu se vor îndeplini 
condiţiile de cvorum, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor Fitoterapia S.A. se va 
d e s f ă ş u r a  p e  d a t a  d e 
16.05.2017, la aceeaşi oră şi 
acelaşi loc. Ordinea de Zi: 1. 
Prezentarea, dezbaterea şi 
aprobarea situaţiilor financiare 
anuale pentru exerciţiul finan-
ciar 2016, respectiv bilanţul 
contabil şi contul de profit şi 
pierderi, raportul cenzorilor şi 
raportul Consiliului de admi-
nistraţie. 2. Aprobarea descăr-
cării de gestiune a Consiliului 
de Administraţie şi a condu-
cerii executive. 3. Analiza şi 
aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli şi a programului de 
activitate ale  Fitoterapia S.A. 
pentru anul 2017. 4. Aprobarea 
prelungirii mandatului cenzo-
rilor pentru o perioadă de trei 
ani respectiv, 15.05.2017-
14.05.2020, astfel: Dogaru 
Constantin, cetăţean român, 
domiciliat în Bucureşti, Sos. 
Alexandria nr.19, bl.30, sc.G, 
ap.91, sector 5, posesor al CI 
seria RR nr. 808699 eliberată la 
14.09.2011 de SPCEP Sector 5, 
CNP 1360828044420, în cali-
tate de censor al Fitoterapia 
S.A; Popescu Elena Marilena, 
cetăţean român, domiciliata în 
Bucuresti, str. Ilioara nr.3, 
bl.PM 27, sc.D, et.7, ap.140, 
sector 3, posesor al CI seria RT 
nr.  941887  e l iberată  la 
17.07.2013 de SPCEP S.3, CNP 

2610521400772, în calitate de 
cenzor al Fitoterapia SA; 
Harles Mirela -Corina, cetăţean 
român, domiciliat în Bucureşti, 
str. Chilia Veche nr.5, bl. TD17, 
sc.1, et.9, ap.58, sector 6, pose-
soare a C.I. seria RX nr. 989451 
eliberata la 17.10.2016 de 
S . P. C . E . P.  S . 6 ,  C N P 
2721025463059, în calitate de 
cenzor al Fitoterapia S.A. 5. 
Împuternicirea Dlui Dinu 
Andrei Florian pentru a repre-
zenta societatea Fitoterapia 
S.A. în cadrul Adunării Gene-
rale a Asociaţilor Fitomel 
Company S.R.L. din data de 
15.05.2017, ora 14, respectiv 
din data de 16.05.2017, ora 14, 
în care Fitoterapia S.A. deţine 
74,2381968% din părţile sociale 
şi de a vota ordinea de zi anun-
ţată prin Convocator. 6. Împu-
ternicirea Dnei Niculescu 
Ioana, cetăţean român, identifi-
cată cu CI seria RR nr. 607756 
eliberat de S.P.C.E.P. sector 6 la 
data de 26.05.2009 CNP 
2580204400470, cu domiciliul 
în Bucureşti, str. Prelungirea 
Ghencea, nr.22, bloc M2, ap.56, 
sector 6, să îndeplinească toate 
procedurile şi formalităţile 
prevăzute de lege pentru 
aducerea la îndeplinire a hotă-
rârii Adunării, să depună şi să 
ridice acte, să semneze în 
numele şi pe seama Societăţii 
toate documentele necesare, 
precum şi să reprezinte Socie-
tatea în faţa oricăror autorităţi 
publice/persoane juridice de 
drept privat, în special în 
relaţia cu Registrul Comer-
ţului. Începând cu data publi-
cării convocatorului Adunării, 
toate materialele informative 
aferente Adunării vor fi puse la 
dispoziţia acţionarilor la sediul 
Societăţii din Bucureşti, bd. 
Timişoara nr.50 , sector 6, 
zilnic, de luni până vineri, între 
orele 10.00-14.00. Acţionarii 
vor putea solicita copii ale 
acestor documente. Solicitarea 
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va putea fi adresată, în scris, 
prin curier, la adresa Societăţii 
situate în localitatea Bucureşti, 
bd Timişoara nr.50, sector 6, ori 
p r i n  f a x  l a  n u m ă r u l 
021/444.01.55. Indiferent de 
modul de transmitere, solicită-
rile vor fi semnate de acţionari 
sau de reprezentanţii acestora 
şi vor fi însoţite de documente 
purtând menţiunea „conform 
cu originalul“ şi semnătura 
acţionarului/reprezentantului 
acestuia, care să ateste identi-
tatea acţionarilor şi– acolo 
unde este cazul –calitatea de 
reprezentant a semnatarilor. De 
asemenea, solicitările vor 
indica adresa poştală, adresa de 
e-mail, sau numărul de fax 
unde respectivul acţionar 
doreşte să primească copii ale 
documentelor menţionate ante-
rior. Conform prevederilor 
legale în vigoare, numai persoa-
nele care sunt înregistrate ca 
acţionari la sfârşitul zilei de 
28.04.2017 au dreptul de a 
participa şi de a vota în cadrul 
Adunării. Acţionarii înscrişi în 
registrul acţionarilor la data de 
referinţă pot participa la 
Adunare personal sau prin 
împuternicit. Accesul acţiona-
rilor îndreptăţiţi să participle la 
Adunare este permis prin 
simpla probă a identităţii aces-
tora, făcută în cazul acţiona-
rilor persoane fizice cu actul de 
identitate, sau în cazul persoa-
nelor juridice şi a acţionarilor 
persoane fizice fără capacitate 
de exerciţiu, cu dovada calităţii 
de reprezentant legal. Acţio-
narii pot participa la Adunare 
şi prin împuternicit, pe bază de 
procură, porivit reglementa-
rilor aplicabile. Unul sau mai 
multi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social 
are/au dreptul: a) de a intro-
duce puncte pe ordinea de zi a 
Adunării, cu condiţia ca fiecare 

punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotă-
râre propus spre adoptare de 
Adunare; b) de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi 
a Adunării. Pentru exercitarea 
dreptului de a introduce puncte 
pe ordinea de zi /dreptului de a 
a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a Adunării, acţio-
narii îndreptăţiţi vor putea 
transmite solicitarea în scris 
prin servicii de curierat, la 
adresa Societăţii situate în 
Bucureşti, bd. Timisoara nr.50, 
sector 6 în cel mult 15 zile de la 
data publicării anunţului de 
convocare în Monitorul Oficial 
al României şi în presă. Solici-
tările vor fi semnate de acţio-
nari sau de reprezentanţii 
acestora şi vor fi însoţite de 
documente purtând menţiunea 
conform cu originalul şi semnă-
tura acţionarului/ reprezentan-
tului acestuia, care să ateste 
identitatea acţionarilor şi –
acolo unde este cazul –calitatea 
de reprezentant legal sau, după 
caz, de împuternicit a semnata-
rilor. Informaţii suplimentare 
cu privire la convocarea şi 
desfăşurarea Adunării se pot 
obţine la sediul Societăţii la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n 
021.777.65.62.

l Convocatorul Adunării 
Generale Ordinare a Acţiona-
rilor Fabiol S.A.:  Având în 
vedere prevederile art. 111, 117, 
117 indice 1, 117 indice 2, 118 şi 
119 din  Legea nr. 31/1990 
republicată şi a Actului consti-
tutiv al Societăţii FABIOL S.A., 
înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului Bucureşti 
sub nr J40/854/1994, C.U.I. RO 
5221967 („Societatea”), Admi-
nistratorul Unic al Societăţii 

Convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Socie-
tăţii („Adunarea”) pentru data 
de 15 mai 2017, ora 10, la 
sediul Societăţii din Bucureşti, 
Bd Timişoara, nr.50, sector 6, 
pentru toţi acţionarii înregis-
traţi la sfârşitul zilei de 28 
aprilie 2017 considerată „data 
de referinţă” în Registrul Acţi-
onarilor ţinut de către Socie-
tate. În cazul în care la prima 
convocare nu se vor îndeplini 
condiţiile de cvorum, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor S.C. Fabiol S.A. se va 
desfăşura pe data de 16 mai 
2017, la aceeaşi oră şi  acelaşi 
loc. Ordinea de Zi: 1. Prezen-
tarea, dezbaterea şi aprobarea 
situaţiilor financiare anuale 
pentru exerciţiul financiar 2016 
respectiv bilanţul contabil şi 
contul de profit şi pierderi, 
raportul cenzorilor şi  raportul 
Administratorului unic. 2. 
Aprobarea descărcării de 
gestiune a Administratorului 
unic şi a conducerii executive. 
3. Analiza şi aprobarea buge-
tului de venituri şi cheltuieli şi a 
programului de activitate ale 
Fabiol S.A. pentru anul 2017. 4.  
Împuternicirea Dlui Dinu 
Andrei Florian pentru a repre-
zenta societatea Fabiol S.A. în 
cadrul Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor Fitoterapia 
SA din data de 15.05.2017, ora 
12.00, respectiv din data de 
16.05.2017, ora 12.00, în care 
Fabiol S.A. deţine 54,23% din 
capitalul social şi de a vota 
ordinea de zi anunţată prin 
Convocator. 5.  Împuternicirea 
Dnei Niculescu Ioana, cetăţean 
român, identificată cu CI seria 
RR nr 607756 eliberat de 
SPCEP sector 6 la data de 
2 6 . 0 5 . 2 0 0 9  C N P 
2580204400470, cu domiciliul 
în Bucureşti, str. Prelungirea 
Ghencea, nr.22, bloc M2, ap.56, 
sector 6, să îndeplinească toate 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal 

Municipal Urziceni. Nr. 187063/10.04.2017. Anunț privind valorificarea de bunuri sechestrate. În 

temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Administrația Finanțelor 

Publice Urziceni organizează licitație publică la sediul acesteia din str. Revoluției, nr. 11A, la datele și 

orele de mai jos, pentru societățile și bunurile următoare: 1. SC Petrodin Flor SRL, Ion Roată - 25 

aprilie 2017, ora 11.00: Autotractor Iveco, an fabricație 1998 - preț pornire licitație 8125 lei, fără TVA. 

3. SC LM Fashion SRL Urziceni - 26 aprilie 2017, ora 11.00: Mașini și utilaje pentru croitorie, 29 bucăți 

(repere) - preț pornire licitație 7847 lei, fără TVA. 4. I.I. Saghin (Tudorache ) Daniela Dumitriță, Ion 

Roată - 27 aprilie 2017, ora 11.00: Combină Claas Tucano 320, an fabricație 2011 - preț pornire 

licitație 168244 lei, fără TVA; Heder standard C540, an fabricație 2011 - preț pornire licitație 21011, lei 

fără TVA; Stâlp de iluminat an fabricație 2011 - preț pornire licitație 7887 lei, fără TVA. 7. SC Eliax 

Proiect SRL Urziceni - 28 aprilie 2017, ora 11.00: Autoturism Daewoo Y3S11 Tico, an fabricație 1999 - 

preț pornire licitație 1050 lei, fără TVA. Prețurile nu includ TVA. 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 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, la unitatea de trezorerie și contabilitate publică Slobozia, cont 

RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 29511925; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; pentru persoanele juridice române, 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, urmând să se prezinte 

la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. 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. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015, 

privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0243.255.110, 

0243.255.115, e-mail: admin.urilafsx01.il@anaf.ro. Data afișării: 11.04.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 

28140/10.04.2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 27, luna 

04, anul 2017, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se vor vinde prin licitație, 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Dan & Ani SRL, cu domiciliul fiscal în 

localitatea Alexandria, jud. Teleorman, cod unic de înregistrare 16680710: - Autoutilitară Dacia Logan 

Pick-up, nr. identificare UU1USD1F540169291, nr. înmatriculare TR-66-WYX - preț de pornire 

reprezentând prețul de evaluare, pentru prima licitație = 12.694 lei (exclusiv TVA); - Autoutilitară 

Dacia Logan Pick-up, nr. identificare UU1USD1F540169024, nr. înmatriculare TR-44-WYX - preț de 

pornire reprezentând prețul de evaluare, pentru prima licitație = 12.694 lei (exclusiv TVA); - 

Autoutilitară MAN, nr. identificare WMAL20ZZZ2Y092361, nr. înmatriculare TR-33-WYX - preț de 

pornire reprezentând prețul de evaluare, pentru prima licitație = 29.469 lei (exclusiv TVA), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: A.J.F.P. Teleorman. Sarcini: Nu sunt. *) În 

conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA 19%)/ scutită/ neimpozabilă. 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 se prezinte la 

termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. 

Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitatei, achitată în contul 

IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128 deschis la Trezoreria mun. Alexandria; c) 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de 

pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele 

juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, 

copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ 

pașaport; h) declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru comparator, după caz: ... Pentru informații 

suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 0247.421176, int. 354.
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procedurile şi formalităţile 
prevăzute de lege pentru 
aducerea la îndeplinire a hotă-
rârii Adunării, să depună şi să 
ridice acte, să semneze în 
numele şi pe seama Societăţii 
toate documentele necesare, 
precum şi să reprezinte Socie-
tatea în faţa oricăror autorităţi 
publice/ persoane juridice de 
drept privat, în special în relaţia 
cu Registrul Comerţului. Înce-
pând cu data publicării convo-
catorului Adunării, toate 
mater ia le le  informat ive 
aferente Adunării vor fi puse la 
dispoziţia acţionarilor la sediul 
Societăţii din Bucureşti, bd 
Timişoara nr.50, sector 6, zilnic, 
de luni până vineri, între orele 
10.00-14.00. Acţionarii vor 
putea solicita copii ale acestor 
documente. Solicitarea va putea 
fi adresată, în scris, prin curier, 
la adresa Societăţii situate în 
localitatea Bucureşti, bd Timi-
soara nr.50, sector 6, ori prin fax 
la numărul 021/444.01.55. Indi-
ferent de modul de transmitere, 
solicitările vor fi semnate de 
acţionari sau de reprezentanţii 
acestora şi vor fi însoţite de 
documente purtând menţiunea 
„conform cu originalul“ şi 
semnătura acţionarului/ repre-
zentantului acestuia, care să 
ateste identitatea acţionarilor şi 
–acolo unde este cazul– cali-
atatea de reprezentant a semna-
tarilor. De asemenea, solicitările 
vor indica adresa poştală, 
adresa de e-mail, sau numărul 
de fax unde respectivul acţionar 
doreşte să primească copii ale 
documentelor menţionate ante-
rior. Conform prevederilor 
legale în vigoare, numai persoa-
nele care sunt înregistrate ca 
acţionari la sfârşitul zilei de 28 
aprilie 2017 au dreptul de a 
participa şi de a vota în cadrul 
Adunării. Acţionarii înscrişi în 
registrul acţionarilor la data de 

referinţă pot participa la 
Adunare personal sau prin 
împuternicit. Accesul acţiona-
rilor îndreptăţiţi să participle la 
Adunare este permis prin 
simpla probă a identităţii aces-
tora, făcută în cazul acţionarilor 
persoane fizice cu actul de iden-
titate, sau în cazul persoanelor 
juridice şi a acţionarilor 
persoane fizice fără capacitate 
de exerciţiu, cu dovada calităţii 
de reprezentant legal. Acţionarii 
pot participa la Adunare şi prin 
împuternicit,  pe bază de 
procură, porivit reglementărilor 
aplicabile. Unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social are/au 
dreptul: a) de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a 
Adunării, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotă-
râre propus spre adoptare de 
Adunare; b) de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi 
a Adunării. Pentru exercitarea 
dreptului de a introduce puncte 
pe ordinea de zi /dreptului de a 
a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a Adunării, acţio-
narii îndreptăţiţi vor putea 
transmite solicitarea în scris 
prin servicii de curierat, la 
adresa Societăţii situate în 
Bucureşti, bd Timisoara nr.50, 
sector 6 în cel mult 15 zile de la 
data publicării anunţului de 
convocare în Monitorul Oficial 
al României şi în presă. Solicită-
rile vor fi semnate de acţionari 
sau de reprezentanţii acestora şi 
vor fi însoţite de documente 
purtând menţiunea conform cu 
originalul şi semnătura acţiona-
rului/ reprezentantului acestuia, 
care să ateste identitatea acţio-

narilor şi –acolo unde este 
cazul– calitatea de reprezentant 
legal sau, după caz, de împuter-
nicit a semnatarilor. Informaţii 
suplimentare cu privire la 
convocarea şi desfăşurarea 
Adunării se pot obţine la sediul 
Societăţii la numărul de telefon 
021.777.65.62.

l Completare la convocarea 
Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor din data de 
27.04.2017: În temeiul prevede-
rilor art.117 indice 1 din Legea 
nr.31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, Preşedintele Consi-
liului de Administraţie al Socie-
tăţii ENGIE Romania S.A. 
(anterior GDF SUEZ Energy 
Romania), societate cu sediul 
social în Bucureşti, b-dul Mără-
şeşti, nr.4-6, sector 4, înregis-
trată la Oficiul Registrului 
C o m e r ţ u l u i  c u  n r . 
J40/5447/2000, Cod Unic de 
Înregistrare 13093222 („Socie-
tatea”), la solicitarea acţiona-
rului Fondul Proprietatea, 
completează ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor convocată în data 
de 27.04.2017, ora 15.00, şi 
p u b l i c a t ă  î n  M . O f 
986/24.03.2017, cu modificările 
şi completările ulterioare, cu un 
nou punct, ce va avea numărul 
4 pe ordinea de zi, restul punc-
telor urmând a se renumerota: 
4. Distribuirea de dividende 
pentru anul financiar 2016 
într-o cota de 100% din profitul 
net distribuibil realizat de socie-
tate în anul 2016 şi distribuirea 
către acţionari a întregii sume 
din contul  117 (rezultat 
reportat). Ca urmare a acestor 
completări, Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor convocată în data 
de 27.04.2017, ora 15.00 este 
următoarea: 1. Aprobarea Situ-

aţiilor financiare individuale 
aferente anului 2016, ale 
ENGIE Romania şi descărcarea 
de gestiune a administratorilor 
pe baza următoarelor docu-
mente: •Raportul Administra-
torilor; •Raportul Auditorului 
Financiar. 2. Aprobarea Situaţi-
ilor financiare consolidate 
aferente anului 2016, ale 
ENGIE Romania pe baza 
următoarelor documente: 
•Raportul Administratorilor; 
•Raportul Auditorului Finan-
ciar. 3. Aprobarea distribuției de 
dividende pentru anul financiar 
2016 într-o cotă de 30% din 
profitul net distribuibil realizat 
de societate în anul 2016. 4. 
Distribuirea de dividende 
pentru anul financiar 2016 
într-o cota de 100% din profitul 
net distribuibil realizat de socie-
tate în anul 2016 si distribuirea 
catre acţionari a întregii sume 
din contul  117 (rezultat 
reportat). 5. Aprobarea Buge-
tului ENGIE Romania pentru 
anul 2017. 6. Aprobarea modifi-
cării componenței Consiliului 
de administrație al Societății, la 
solicitarea acţionarului Statul 
Român, prin Ministerul Ener-
giei. Informațiile cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu 
şi calificarea profesională a 
persoanelor propuse pentru 
funcția de administrator sunt 
puse la dispoziţia acţionarilor. 7.  
Aprobarea prelungirii manda-
tului membrilor Consiliului de 
administraţie al Societăţii, 
pentru o nouă perioadă de 4 
ani, respectiv până la data de 
31.05.2021. 8. Aprobarea actelor 
adiţionale sau a contractelor 
intragrup aferente anului 2017, 
respectiv: 8.1 Actul adiţional nr. 
9 la Contractul de prestări 
servicii suport încheiat între 
ENGIE Romania S.A. şi 
Distrigaz Sud Retele S.R.L. 8.2 

Actul  adiţ ional  nr.  8  la 
Contractul de prestări servicii 
suport, încheiat între ENGIE 
Romania S.A. şi  ENGIE 
Servicii SRL. 8.3 Actul adiţional 
nr. 5 la Contractul de prestări 
servicii suport, încheiat între 
ENGIE Romania S.A. şi Braila 
Winds S.R.L. 8.4 Actul adiţi-
onal nr. 4 la Contractul de 
prestări servicii suport încheiat 
între ENGIE Romania S.A. şi 
Alizeu Eolian S.A. 8.5 Actul 
adiţional nr. 7 la Contractul de 
prestări servicii suport încheiat 
între ENGIE Romania S.A. şi 
Depomures S.A. 8.6 Actul adiţi-
onal nr. 6 la Contractul de 
prestări servicii suport, încheiat 
între ENGIE Romania S.A. şi 
ENGIE Dezvoltare & Consul-
tanta S.R.L.  8.7 Actul adiţional 
nr. 7 la Contractul de prestări 
servicii calitate mediu, încheiat 
între ENGIE Romania S.A. şi 
Distrigaz Sud Retele S.R.L.  8.8. 
Actul adiţional nr. 10 la 
Contractul de închiriere a acti-
velor aferente activităţii de 
distribuţie a gazelor naturale 
încheiat între ENGIE Romania 
S.A. şi Distrigaz Sud Reţele 
S.R.L.  8.9. Actul adiţional la 
contractul de vânzare cumpă-
rare gaze naturale pentru 
consum tehnologic încheiat 
între ENGIE Romania S.A. şi 
Distrigaz Sud Retele S.R.L.  
8.10 Actul adiţional nr. 6 la 
Contractul de prestării servicii 
tehnice încheiat între ENGIE 
Romania S.A. şi  ENGIE 
Servicii SRL.  8.11 Contractul 
de vânzare cumpărare autove-
hicule şi echipamente între 
ENGIE Romania S.A. şi 
ENGIE Servicii SRL. 8.12 
Contractul de vânzare cumpă-
rare certificate verzi între 
ENGIE Romania S.A. şi Braila 
Winds S.R.L.  8.13 Contractul 
de vânzare cumpărare certifi-

cate verzi încheiat între ENGIE 
Romania S.A. şi Alizeu Eolian 
S.R.L. 8.14 Contractul de deta-
şare personal încheiat între 
ENGIE Romania S.A. şi 
ENGIE Energie Services. 9. 
Aprobarea mandatării repre-
zentantului ENGIE Romania 
S.A. în Adunarea Generală a 
societăţilor Distrigaz Sud Retele 
S.R.L., ENGIE Servicii S.R.L., 
Braila Winds S.R.L., Alizeu 
Eolian S.A., pentru a aproba 
actele adiţionale/contractele 
intracompanii în care aceste 
societăţi sunt parte contrac-
tuală. 10.  Aprobarea manda-
tării Preşedintelui Consiliului 
de Administraţie (i) să semneze 
h o t ă r â r i l e  a d o p t a t e  d e 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor şi să îndeplinescă 
formalităţile necesare pentru 
înregistrarea acestora, (ii) să 
semneze actele adiţionale şi 
contractele menţionate la 
punctul 8, (iii) să delege toate 
sau o parte din competentele 
acordate mai sus altei/altor 
persoane pentru a îndeplini 
acest mandat. Restul prevede-
rilor din convocarea A.G.O.A. 
publicată în Monitorul Oficial 
nr.986/24.03.2017, cu completă-
rile şi modificările ulterioare, 
rămân neschimbate.

l Consiliul de Administraţie al 
Filialei Bucureşti-Ilfov a CAA 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară şi Electivă a membrilor 
Filialei Bucureşti-Ilfov a CAA 
pentru data de 22.04.2017, ora 
10.00 (în continuarea Adunării 
Generale a Baroului Bucureşti), 
la Sala Palatului din Bucureşti. 
I.Ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Ordinare va fi următoarea: 
1.Prezentarea, discutarea şi 
supunerea la vot a raportului 
Consiliului privind activitatea 
desfăşurată în anul 2016; 2.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 

Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 10906. Nr. 42814 din 

05.04.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2017, Luna Aprilie, Ziua 25. În 

temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 25.04.2017, ora 12.00, în localitatea 
 Târgoviște, str. Nicolae Iorga, nr. 3, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri 

mobile, proprietate a debitorului Asociația Tineri Europeni în Societate, cu domiciliul fiscal în 

localitatea Târgoviște, str. Nicolae Iorga, nr. 3, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 29603859, 

licitația a III a. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: Autoturism Audi A3, an fabricație 2004, 

culoare negru, carburant motorină, serie șasiu WAUZZZ8P74A173367, capacitate cilindrică 1968, 

serie motor 160183, nr. înmatriculare  DB 42 KOS. Drepturi reale și pivilegii care grevează bunurile, 

dacă este cazul: -. Prețul de  pornire a licitației, exclusiv TVA (lei)/buc.: 8.043 lei. Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit * 19%: 1.528 lei. Total: 8.043 lei, 1.528 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe 

valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile, sunt cele prevăzute de Titlul VII din 

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 se prezinte la 

termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. 

Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul 

unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, 

actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte 

informații de interes pentru cumpărător, după caz: - plata taxei de participare reprezentând 10% din 

prețul de pornire a licitației se va face în contul RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria 

Municipiului Târgoviște. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru, la camera 

307 sau la telefon numărul 0245.616779, int. 458, persoană de contact: Tanase Narcisa. Data afișări: 

12.04.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr. 283699/2008. Nr. 19623 din 10.04.2017. 

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna 04, ziua 10. 

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 03, luna 05, ora 11.00, anul 

2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, 

proprietate a debitorului/ terței persoane Zaharia Maria, prima licitație/ licitația a IV - a: a). Cota 

23/32 din imobil clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri construită din chirpici și acoperită cu țiglă 

și teren în suprafață de 320 mp din acte și 383 mp din măsurători; are regim juridic cu o deschidere la 

stradă de 8,59 ml, situate în localitatea Călărași, bd. Republicii, nr. 145, județul Călărași, str. ...nr. ..., 

preț de evaluare/ de pornire al licitației: 55.225 lei - diminuat cu 50% din prețul de evaluare (exclusiv 

TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori,Sarcini; AJFP Călărași, 

Creanțe - 42059 lei. b). Teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri ..., 

în suprafață de ..., situat în localitatea ..., str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ...lei 

(exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori,Sarcini; -, -. c). 

Alte bunuri: grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori,Sarcini; -, -. 

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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte 

oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data 

licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al 

licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice 

române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). 

pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru 

persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie 

după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care 

certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 

respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 

patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: Nu este cazul. Alte informații de interes pentru 

cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la 

numărul de telefon 0242.312.939, int. 120/ 148. Data afișării: 12.04.2017.
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Prezentarea, discutarea şi supu-
nerea la vot a contului de 
execuție financiar-contabil 
pentru anul 2016 al Filialei 
Bucureşti-Ilfov a CAA; 3.
Prezentarea, discutarea şi supu-
nerea la vot a raportului Comi-
sie i  de Cenzori  privind 
activitatea financiar-contabilă 
din anul 2016; 4.Descărcarea 
Consiliului cu privire la activi-
tatea şi gestiunea sa pentru anul 
financiar-contabil 2016; 5.
Prezentarea, discutarea şi supu-
nerea la vot a proiectului de 
buget pentru anul financiar-con-
tabil 2017; 6.Diverse. II.Ordinea 
de zi a Adunării Generale Elec-
tive va fi următoarea: 1.Alegerea 
Consiliului de Administrație, 
care va fi format dintr-un 
număr de 5 membri perma-
nenți, din care unul va fi în mod 
obligatoriu pensionar al siste-
mului propriu CAA şi alegerea 
a 3 membri supleanți, dintre 
care doi avocați în activitate şi 
un avocat pensionar al siste-
mului propriu CAA. 2.Alegerea 
Comisiei de Cenzori, care va fi 
formată dintr-un număr de 3 
membri, dintre care doi avocați 
în activitate şi un avocat pensi-
onar al sistemului propriu CAA.

l Convocator - Administra-
torul Unic al S.C. Alexandra 
Turism S.A.  cu sediul în Bucu-
reşti, str. Gheorghe Ţiţeica, 
nr.109-119, sector 2, înmatricu-
lată la ORCMB sub nr. J 
40/17748/2003, având CUI 
16020888, convoacă Adunarea 
Generală Ordinara a Acţiona-
rilor S.C. Alexandra Turism 
S.A, la sediul SC Trivale SRL, 
str. Depozitelor, nr.6, jud.Argeş 
în data de  15.05.2017, ora 
10,00  având următoarea 
ordine de zi: 1. Discutarea, 
aprobarea sau modificarea 
situaţiilor financiare aferente 
exerciţiului financiar 2016, pe 
baza rapoartelor prezentate de 
administratorul unic şi de 
cenzori. 2. Descărcarea de 
gestiune a administratorului 
unic pentru exerciţiul financiar 
2016. 3. Aprobarea repartizării 
rezultatelor exerciţiului finan-
ciar 2016. 4. Aprobarea datei de 
26.05.2017 ca dată de înregis-
trare pentru acţionarii asupra 
cărora se răsfrâng efectele 
adunărilor generale. În cazul în 
care la data de 15.05.2017 nu se 
întruneşte cvorumul cerut de 
lege, a doua şedinţă se va ţine a 
doua zi 16.05.2017, ora 10,00 la 
aceeaşi adresă. La Adunarea 
Generală Ordinară  a Acţiona-
rilor sunt îndreptăţiţi să parti-
cipe şi să voteze toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la sfârşitul zilei de 
05.05.2017, dată de referinţă. 
Relaţii la tel. 0248/223251.
Administrator Unic, Bulf 
Paulina.

l Convocator - Administra-
torul Unic al S.C. Braifor S.A. 
cu sediul în Stefanesti, str.

Cavalerului,  nr.368B,  înmatri-
culată la ORC Arges sub nr. 
J03/1589/2006, având CUI RO 
14365546, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor S.C. Braifor S.A., în data 
de  15.05.2017, ora 12.00, la 
sediul SC Trivale SA, Pitesti, 
str. Depozitelor, nr.6, jud.Arges, 
având următoarea ordine de zi: 
1.Discutarea, aprobarea sau 
modificarea situaţiilor finan-
ciare aferente exerciţiului 
financiar 2016, pe baza rapoar-
telor prezentate de administra-
torul unic şi de cenzori. 2. 
Descărcarea de gestiune a 
administratorului unic pentru 
exerciţiul financiar 2016. 3. 
Stabilirea datei de înregistrare 
pentru acţionarii asupra cărora 
se răsfrâng efectele adunării 
generale, administratorul unic 
propunând ca dată de înregis-
trare data de 25.05.2017. În 
cazul în care la data de 
15.05.2017 nu se întruneşte 
cvorumul cerut de lege, a doua 
şedinţă se va ţine a doua zi  
16.05.2017, ora 12,00 la aceeaşi 
adresă. La Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să 
voteze toţi acţionarii înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 05.05.2017, 
data de referinţă Relaţii la tel. 
0248/223251. Administrator 
Lucan Mihaela Ioana.

l Convocator-Administratorul 
Unic al S.C. Petroconstruct 
Piteşti S.A.  cu sediul în Ştefă-
neşti, Valea Mare, str. Cavale-
rului, nr. 368B,  înmatriculată la 
ORC Argeş sub nr. J 03/87/1995, 
având CUI 198839, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Petroconstruct 
Pi teşt i  S .A,  în  data  de  
15.05.2017, ora 13.00, la sediul 
SC Trivale SA, Piteşti, str. 
Depozitelor, nr.6, jud. Argeş, 
având următoarea ordine de zi: 
1. Discutarea, aprobarea sau 
modificarea situaţiilor finan-
ciare pentru exerciţiul  financiar 
2016. 2. Descărcarea de gestiune 
a consiliului de administraţie 
pentru exerciţiul  financiar 
2016. 3. Aprobarea repartizării 
profitului net realizat în anul 
financiar 2016. 4. Stabilirea 
datei de înregistrare pentru 
acţionarii asupra cărora se 
răsfrâng efectele adunării gene-
rale, administratorul unic 
propunând ca dată de înregis-
trare dată de 26.05.2017. În 
cazul în care la data de 
15.05.2017 nu se întruneşte 
cvorumul cerut de lege, a doua 
şedinţă se va ţine a doua zi  16 
mai 2017, ora 13,00 la aceeaşi 
adresă. La Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să 
voteze toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la sfâr-
şitul zilei de 05.05.2017, data de 
referinţă.  Relaţii  la tel . 
0248/223251; Administrator, 
Lucan Mihaela Ioana.

l Convocator- Preşedintele 
Consiliului de Administraţie al 
S.C. Zmeura S.A. cu sediul în 
Bucureşti, b-dul Unirii, nr.20, 
bl.5C, sector 4, înmatriculată la 
O.R.C. sub nr. J40/2060/1991, 
având CUI 404254, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. ZmeurA S.A. 
în data de 15.05.2017 ora 11.00, 
la sediul SC Trivale SA, Piteşti, 
str. Depozitelor, nr. 6 , având 
următoarea ordine de zi: 1.
Discutarea, aprobarea sau 
modificarea situaţiilor finan-
ciare aferente exerciţiului 
financiar 2016, pe baza rapoar-
telor prezentate de preşedintele 
consiliului de administraţie şi 
de cenzori. 2.Descărcarea de 
gestiune a consiliului de admi-
nistraţie pentru exerciţiul  
financiar 2016. 3. Aprobarea 
repartizării profitului net 
realizat în anul financiar 2016. 
4 .  Aprobarea  date i  de 
26.05.2017 ca dată de înregis-
trare pentru acţionarii asupra 
cărora se răsfrâng efectele 
adunărilor generale. În cazul în 
care la data de 15.05.2017 nu se 
întruneşte cvorumul cerut de 
lege, a doua şedinţă se va ţine a 
doua zi  16.05 2017, ora 11,00 la 
aceeaşi adresă. La Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor sunt îndreptăţiţi să parti-
cipe şi să voteze toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la sfârşitul zilei de 
05.05.2017, data de referinţă. 
Relaţii la tel. 0248/223251. 
Preşedintele Consiliului de 
Administraţie Bulf Paulina.

l Convocator. In conformitate 
cu prevederile Legii nr. 31/1990 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale 
Legii nr. 297/2004, ale Regula-
mentului CNVM nr. 1/2006 
privind emitenţii şi operaţiunile 
cu valori mobiliare, ale Regula-
mentului CNVM nr. 6/2009 
privind exercitarea unor 
anumite drepturi ale acţiona-
rilor in cadrul adunărilor gene-
rale ale societăţilor, modificat şi 
completat prin Regulamentul 
CNVM nr. 7/2010, Regula-
mentul ASF nr.13/2014 şi ale 
Actului Constitutiv al S.
ROMAERO S.A., Consiliul de 
Administraţie al ROMAERO 
S.A. - cod unic de inregistrare 
RO 1576401, număr de ordine 
in Registrul Comerţului 
J40/3940/1991 - convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionari lor  la  data de 
15.05.2017 ora 14, la sediul 
societăţii din Bucureşti, Bule-
vardul Ficusului nr. 44, Sector 
1, pentru toţi acţionarii inregis-
traţi in Registrul Acţionarilor la 
data de referinţă de 2.05.2017 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Discutarea şi aprobarea situaţi-
ilor financiare anuale pentru 
anul 2016, a contului de profit 
şi pierdere pentru exerciţiul 
financiar 2016 şi a propunerii 
de acoperire a pierderii conta-

bile inregistrată in exerciţiul 
financiar 2016, pe baza rapoar-
telor prezentate de Consiliul de 
Administraţie şi de auditorul 
financiar independent; 2. 
Pronuntarea asupra gestiunii 
consiliului de administratie 
pentru exercitiul financiar 
2016; 3. Stabilirea indemniza-
ţ iei  brute f ixe lunare a 
membrilor neexecutivi ai 
Consiliului de Administraţie 
Romaero S.A. incluzând şi 
retribuţia aferente activităţii 
desfăşurate in comitetele 
consultative, reprezentând de 2 
ori media pe ultimele 12 luni a 
salariului mediu brut lunar din 
ramura in care işi desfăsoară 
activitatea societatea (cod 
CAEN 30 – fabricarea altor 
mijloace de transport) comu-
nicat de INS . 4. Stabilirea 
limitei maxime a remuneraţiei 
directorului general al societăţii 
Romaero S.A. reprezentând de 
6 ori media pe ultimele 12 luni 
a salariului mediu brut lunar 
din ramura in care işi desfă-
şoară activitatea societatea (cod 
CAEN 30 – fabricarea altor 
mijloace de transport) comu-
nicat de INS. 5. Alegerea unor 
membri ai Consiliul de Admi-
n i s t r a ţ i e  a l  s o c i e t ă ţ i i 
ROMAERO S.A. Lista cuprin-
zând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domi-
ciliu şi calificarea profesională 
a persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator se află 
la dispoziţia acţionarilor, 
putând fi consultată şi comple-
tată de aceştia, la sediul 
ROMAERO S.A., la Secretari-
atul AGA, incepând cu data de 
13.04.2017. Candidaturile 
pentru funcţia de membru in 
Consiliul de Administraţie se 
pot depune la secretariatul 
societăţii până la data de 
27.04.2017; 6. Aprobarea 
ex-date de 6.06.2017 şi a datei 
de 7.06.2017 ca dată de inregis-
trare, respectiv  de identificare 
a acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor din data de 
15/16.05.2017, in conformitate 
cu dispoziţiile art. 238 din legea 
297/2004 privind piaţa de 
capital si “data platii” de 
8.05.2017. 7. Imputernicirea 
directorului general al societăţii 
pentru a indeplini toate forma-
lităţile necesare in vederea 
inregistrăr i i  hotărâri lor 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor la Registrul 
Comertului. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social au 
dreptul: de a introduce până la 
data de 27.04.2017 puncte pe 
ordinea de zi a adunării gene-
rale 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 
27.04.2017 proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării gene-
rale ordinare. Fiecare acţionar 
are dreptul să adreseze între-
bări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării gene-
rale. Societatea comercială are 
obligaţia de a răspunde la 
întrebările adresate de acţio-
nari, sub condiţia respectării 
art. 13 (2) din Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009. Drepturile 
prevăzute anterior pot fi exerci-
tate numai în scris (transmise 
prin servicii de curierat sau 
prin mijloace electronice). 
Documentele şi informaţiile 
referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi precum 
şi proiectul de hotărâre supus 
dezbaterii şi aprobării AGOA 
sunt disponibile la sediul 
ROMAERO S.A., la Secretari-
atul AGA, incepând cu data de 
13.04.2017, precum şi pe websi-
te-ul societăţii ROMAERO 
S.A.: www.romaero.com. Parti-
ciparea la şedinţa adunării 
generale a acţionarilor se face 
conform legislaţiei specifice in 
vigoare şi Actului Constitutiv  
al ROMAERO S.A., prin repre-
zentare directa sau pe baza de 
imputernic ire  generală /
specială. Formularele de impu-
ternicire generală/specială 
pentru reprezentare in AGOA 
şi buletinele de vot prin cores-
pondenţă se pot obţine: la 
Secretariatul AGA precum şi 
pe  webs i te -ul  soc ie tăţ i i 
ROMAERO S .A. :  www.
romaero.com, secţiunea Legă-
turi – Romaero Info – Infor-
maţii acţionari, incepând cu 
data de 13.04.2017 şi vor fi 
depuse până la data de 
12.05.2017. In situaţia in care la 
prima convocare nu se intru-
nesc condiţiile legale de repre-
z e n t a r e ,  A . G . O . A .  s e 
reprogramează pentru data de 
16.05.2017, in acelaşi loc, la 
aceeaşi ora, cu aceeaşi ordine 
de zi. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la telefon 
0 2 1 / 5 9 9 . 4 1 . 0 4  ;   f a x 
021/599.41.05. Preşedinte C.A. 
Mircea Modran.

l Convocator completat. 
Avand in vedere solicitarea 
formulata prin adresa nr. 
1583/06.04.2017 de catre Minis-
terul Economiei, in calitate de 
a c t i o n a r  m a j o r i t a r  a l 
ROMAERO S.A., de a se 
completa ordinea de zi a 
sedintei AGEA, in conformi-
tate cu prevederile art. 117^1 
din Legea nr. 31/1990 republi-
cata, presedintele Consiliului 
d e  A d m i n i s t r a t i e  a l 
ROMAERO S.A. - cod unic de 
inregistrare RO 1576401, 
numar de ordine in Registrul 
Comertului J40/3940/1991 – 
completeaza cu subpunctul 1.8. 
la punctul 1. ordinea de zi a 
Adunarii Generale Extraordi-

nare a Acţionarilor convocata 
la data de 24.04.2017 ora 14:00, 
la sediul societăţii din Bucu-
reşti, Bulevardul Ficusului nr. 
44, Sector 1, pentru toţi acţio-
narii inregistraţi in Registrul 
Acţionarilor la data de refe-
rintă de 11.04.2017 cu urmă-
toarea ordine de zi completata: 
1. Aprobarea majorării capita-
lului social al Societăţii 
ROMAERO S.A. ,  într-o 
singură etapă, cu suma de până 
la 1.443.160 lei, de la nivelul 
actual al capitalului social de 
15.615.372,50 lei până la 
nivelul maxim de 17.058.532,50 
lei, pentru asigurarea capita-
lului de lucru, fiind justificată 
de obligaţia ROMAERO S.A. 
de a respecta prevederile art.3 
alin 2 din OUG nr. 51/2015, in 
următoarele condiţii: 1.1. Majo-
rarea capitalului social se reali-
zează prin emisiunea unui 
număr de 577.264 acţiuni noi, 
nominative, ordinare, demate-
rializate, fiecare având o 
valoare nominală de 2,5000 lei/
acţiune, cu acordarea dreptului 
de preferinţă pentru acţionarii 
inscrişi la Depozitarul Central 
SA, proporţional cu cotele de 
participare deţinute de aceştia 
la data de inregistrare; 1.2. 
Subscrierea se poate face de 
către acţionari, atât in numerar 
cât şi prin conversia in acţiuni a 
oricărei creanţe certe, lichide şi 
exigibile deţinute faţă de socie-
tatea ROMAERO SA de către 
acţionarii existenţi, inregistraţi 
in Registrul Acţionarilor Socie-
tăţii, ţinut de Depozitarul 
Central SA Bucureşti, la data 
de inregistrare, conform preve-
derilor art. 130 si 1311 din 
Regulamentul CNVM nr. 
1/2006, creanţă ce trebuie recu-
noscută de către Consiliul de 
Administraţie al societăţii; 1.3. 
Preţul de emisiune pentru o 
acţiune nou emisă subscrisă in 
cadrul exercitării dreptului de 
preferinţă va fi de 2,5000 lei/
actiune; 1.4. Raportul de 
subscriere este de 1 acţiune nou 
emisă la 10,820267 acţiuni deţi-
nute la data de inregistrare, 
prin rotunjirea intodeauna la 
prag inferior; 1.5. Perioada in 
care se pot subscrie acţiuni in 
cadrul exercitării dreptului de 
preferinţă va fi de o lună de la 
data stabilită in prospect/pros-
pectul proporţionat de ofertă şi 
va incepe la o dată ulterioară 
datei de inregistrare aferentă 
majorării capitalului social şi 
datei de publicare a hotărârii in 
Monitorul Oficial al României; 
1.6. Majorarea capitalului 
social se face in limita conver-
siei in acţiuni a creanţelor şi a 
sumelor efectiv subscrise şi 
vărsate in contul societăţii, 
acţiunile noi emise nesubscrise 
sau cele neplătite in intregime 
fiind anulate. Plata acţiunilor 
subscrise se face integral la 
data subscrierii, conform pros-
pectului aprobat de ASF; 1.7. 
Operaţiunea de subscriere se va 
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realiza in baza unui Prospect 
aprobat de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară si prin 
SSIF Prime Transaction SA, 
Intermediar autorizat de către 
ASF, in calitate de Consultant 
Autor izat  in  prezent  a l 
ROMAERO SA; 1.8. Operaţi-
unea de subscriere se va realiza 
in baza unui Prospect aprobat 
de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară si prin intermediar 
autorizat de catre ASF, in baza 
unei proceduri competitive. 
2.Aprobarea listei cu entităţile 
care deţin creanţe certe, lichide 
şi exigibile şi valoarea acestora, 
entităţi care pot subscrie cu 
aceste creanţe; 3.Aprobarea 
delegarii către Consiliul de 
Administratie al ROMAERO 
SA a exercitiului atribuţiei 
majorării capitalului social, in 
conformitate cu prevederile art. 
113 lit. f) şi ale art. 114 alin. (1) 
din Legea nr. 31/1990, pentru 
ca, la expirarea perioadei de 
exercitare a dreptului de prefe-
rintă, să constate numărul acţi-
unilor noi care au fost subscrise, 
să anuleze acţiunile rămase 
nesubscrise, să stabilească 
valoarea cu care se majorează 
capitalul social, să modifice 
Actul Constitutiv al societăţii in 
conformitate cu noua valoare a 
capitalului social şi cu noua 
structură a acţionariatului aces-
teia, să efectueze formalităţile 
necesare la instituţiile compe-
tente (Oficiul Registrului 
Comertului, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, 
Bursa de Valori Bucureşti, 
Depozitarul Central) in vederea 
inregistrării majorării de capital 
social. 4. Aprobarea modificării 
dispoziţiilor art. 7 din Capitolul 
III al Actului Constitutiv al 
Societăţii conform urmatorului 
text supus spre aprobare 
(spatiile de mai jos, lasate libere, 
urmand a fi completate cu 
cifrele corespunzatoare după 
centralizarea, de către Consiliul 
de Administraţie al Societăţii, a 
rezultatelor subscrierii la majo-
rarea capitalului social): „(1) 
Capitalul social subscris şi 
vărsat este de [________] lei, 
divizat in [________] acţiuni 
nominative, in valoare nomi-
nală de 2,50 lei fiecare (2) Capi-
talul social este detinut astfel: 
(a) acţionari persoane fizice şi 
juridice, române şi/sau străine, 
care deţin [_______] acţiuni, 
reprezentând [________] lei, 
respectiv [______]% din capi-
talul social total, din care 
[________] acţiuni persoane 
fizice, acţionari in temeiul Legii 
nr.55/1995 şi a actului de 
cesiune SIF Muntenia nr. 
29242/23.04.1997 şi [____   __] 
acţiuni pentru Dumitru Cucu, 
acţionar in baza Legii nr. 
66/1993; (b) Societatea de Inves-
tiţii Financiare Muntenia - 
persoană juridică română, cu 
sediul in Bucureşti Splaiul 
Unirii nr. 16, sector 4, care 
deţine [________] acţiuni, 

reprezentând [________] lei, 
respectiv [__________]% din 
capitalul social total; (c) Minis-
terul Economiei  - acţionar in 
numele Statului Român - 
persoană juridică română cu 
sediul in Bucureşti, Calea Victo-
riei nr.152, sector 1, care deţine 
[________] acţiuni, reprezen-
tând [_______] lei, respectiv 
[_______]% din capitalul social 
total; d) Fondul Proprietatea 
SA – persoană juridică română, 
cu sediul in Bucureşti, Str. 
Apolodor nr. 17, etaj 2, cam. 
417, sector 5, care deţine 
[________] acţiuni, reprezen-
tând [_______] lei, respectiv 
[________]% din capitalul 
social total.” Se mandatează 
Directorul General al Romaero 
S.A. să semneze Actul Consti-
tutiv actualizat. 5. Aprobarea 
prelungirii facilităţilor de credit 
in derulare la Banca Comer-
ciala Română pentru o peri-
oadă de 1 an de la data semnării 
actelor adiţionale şi aprobarea 
garanţiilor imobiliare renego-
ciate ca urmare a evaluării. 
6.Împuternicirea Directorului 
General al societăţii Romaero 
S.A. să semneze, să furnizeze, să 
negocieze şi să încheie în 
n u m e l e  ş i  p e  s e a m a 
ROMAERO S.A. şi în general 
să îndeplinească şi să efectueze 
toate demersurile necesare 
pentru a angaja Societatea în 
vederea îndeplinirii hotărârilor 
din prezenta, în faţa autorită-
ţilor relevante, dar fara a se 
limita la, notar public, autorităţi 
centrale şi locale, oficii de 
cadastru şi publicitate imobi-
liară, Arhiva Electronica de 
Garanţii Reale Mobiliare, 
Registrul Comerţului. Manda-
tarul sus menţionat va putea 
delega puteri le  acordate 
conform celor de mai sus 
oricărei persoane după cum 
consideră necesar. 7. Aprobarea 
infiinţării unei filiale - societate 
comercială pe acţiuni - sub 
denumirea de ROMAERO 
DEVELOPMENT S.A. cu 
următoarele date de identifi-
care:  Adresa: B-dul. Ficusului, 
nr 44, Corp……sect. 1, Munici-
piul Bucureşti. Scopul filialei va 
fi acela de acţiona ca un vehicul 
investiţional dedicat valorifi-
cării activelor excedentare (care 
nu sunt necesare activităţii 
prezente şi viitoare pentru reali-
zarea obiectului de activitate 
statutar) ale ROMAERO SA, pe 
care le va putea prelua de la 
aceasta din urma în condiţii de 
piaţă, începând chiar din peri-
oada de aplicare a facilităţilor 
prevăzute de OUG nr.15/2017. 
Obiectul principal de activitate: 
cod CAEN 6832 -  Adminis-
trarea imobilelor pe bază de 
comision sau contract; Activi-
tăţi secundare: 6820 -  Inchiri-
erea şi subinchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau inchi-
riate; 6810 -  Cumpărarea şi 
vânzarea de bunuri imobiliare 
proprii; 7010 – Activități ale 

direcțiilor(centralelor), birouri 
administrative centralizate; 
7021 – Activități de consultanță 
în domeniul relațiilor publice şi 
al comunicării; 7022 – Activități 
de consultanță pentru afaceri şi 
management; 7733 - Activităţi 
de închiriere şi leasing cu 
maşini şi echipamente de birou 
(inclusiv calculatoare); 7739 - 
Activităţi de închiriere şi leasing 
cu alte maşini, echipamente şi 
bunuri tangibile n.c.a.; 8211 – 
Activități combinate de secreta-
riat; 8230 – Activități de 
organizare a expozițiilor, târgu-
rilor şi congreselor; 8299 – Alte 
activități de servicii suport 
pentru întreprinderi n.c.a. Capi-
talul social va avea valoarea şi 
structura care vor fi hotărâte de 
către Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor; 
Actele privind exercitarea cali-
tăţii de acţionar al filialei 
ROMAERO DEVELOPMENT 
SA de către ROMAERO SA vor 
fi aprobate de Consiliul de 
Administraţie al ROMAERO 
SA; Societatea va fi adminis-
trată de un Consiliu de Admi-
nistraţie compus din 3 membri 
cu un mandat de 4 ani.  8.Împu-
ternicirea Directorului General 
al societăţii Romaero S.A. să 
efectueze toate demersurile 
necesare in vederea infiinţării 
filialei şi îndeplinirii tuturor 
formalităţilor necesare în faţa 
autorităţilor competente, inclu-
zând, dar fără a se limita la, 
Oficiul Registrului Comertului. 
Mandatarul sus menţionat va 
putea delega puterile acordate 
conform celor de mai sus 
oricărei persoane după cum 
consideră necesar. 9. Aprobarea 
Actului Constitutiv al filialei 
societăţii Romaero S.A. Se 
mandatează Directorul General 
al Romaero S.A. să semneze 
Actul Constitutiv. 10.Aprobarea 
datei de 16.05.2017 ca „dată de 
inregistrare” pentru identifi-
carea acţionarilor asupra cărora 
se rasfrâng efectele hotărârii 
AGEA şi a datei de 15.05.2017 
ca “ex date” (respectiv dată 
anterioară datei de inregistrare 
la care instrumentele financiare 
obiect al hotărârii AGEA, se 
tranzacţionează fără drepturile 
care derivă din hotărâre, in 
conformitate cu prevederile art. 
2 lit. f) din Regulamentul 
CNVM/ASF nr. 6/2009) si “data 
platii” de 17.05.2017. 11.Împu-
ternicirea Directorului General 
al societăţii, să efectueze toate 
demersurile necesare in vederea 
înregis trăr i i  hotărâr i lor 
Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor şi îndepli-
nirii tuturor formalităţilor 
necesare in fata autorităţilor 
competente, incluzând, dar fără 
a se limita la, Oficiul Registrului 
Comertului, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, 
Bursa de Valori Bucureşti, 
Depozitarul Central. Manda-
tarul sus mentionat va putea 
delega puteri le  acordate 

conform celor de mai sus 
oricărei persoane după cum 
considera necesar. La sedinţă 
pot participa şi vota numai acţi-
onarii inregistraţi in Registrul 
Acţionarilor societăţii la data de 
11.04.2017, stabilită ca dată de 
referinţă. La data convocării 
capitalul social al societăţii este 
de 15.615.372,50 lei format din 
6.246.149 acţiuni nominative, 
dematerializate, cu valoare 
nominală de 2,5000 lei, fiecare 
acţiune dând dreptul la un vot 
in Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor Societăţii. 
Documentele şi informaţiile 
referitoare la problemele incluse 
pe ordinea de zi precum şi 
proiectul de hotărâre supus 
dezbaterii şi aprobării AGEA 
sunt disponibile la sediul 
ROMAERO S.A., la Secretari-
atul AGA, incepând cu data de 
22.03.2017, precum şi pe websi-
te-ul societăţii ROMAERO 
S.A.: www.romaero.com. Unul 
sau mai mulţi acţionari repre-
zentând,  individual  sau 
împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social au dreptul: de a 
introduce pana la data de 
6.04.2017 puncte pe ordinea de 
zi a adunării generale extraordi-
nare a actionarilor, cu condiţia 
ca fiecare punct să fie însoţit de 
o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare 
de adunarea generala extraordi-
nara a actionarilor; de a 
prezenta pana la data de 
6.04.2017 proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării gene-
rale extraordinare. Fiecare acţi-
onar are dreptul să adreseze 
întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării gene-
rale. Societatea comercială are 
obligaţia de a răspunde la între-
bările 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). Acţionarii inscrisi 
in registrul acţionarilor la data 
de referintă 11.04.2017 pot 
exercita dreptul de vot direct, 
prin reprezentant sau prin 
corespondentă. Formularul de 
vot prin corespondentă atat in 
limba română, cat şi in limba 
engleză, se pun la dispoziţia 
acţionarilor la sediul societăţii 
precum şi pe pagina de Internet 
a societăţii www.romaero.com, 
incepând cu data de 22.03.2017. 
Formularul de vot prin cores-
pondentă, completat de către 
acţionar şi insotit de o copie a 
actului de identitate a acţiona-
rului persoană fizică, respectiv 
Certificat de inregistrare 
eliberat de ORC impreună cu 
copia actului care dovedeşte 
calitatea de reprezentant legal 
al acestora, in cazul persoanelor 
juridice, sunt expediate sau se 
depun la sediul Societăţii pana 

la data de 21.04.2017, cu menţi-
unea scrisă pe plic in clar şi cu 
m a j u s c u l e  “ V O T  P R I N 
CORESPONDENŢĂ 
P E N T R U  A D U N A R E A 
GENERALĂ EXTRAORDI-
NARĂ A ACŢIONARILOR 
DIN” 24/25.04.2017. Buletinele 
de vot prin corespondenţă care 
nu sunt primite in forma şi in 
termenul stipulat in prezentul 
convocator nu vor fi luate in 
calcul pentru determinarea 
cvorumului de prezenţă şi vot 
precum şi la numărătoarea 
voturilor in Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor. In 
temeiul prevederilor legale (art. 
243 alin. (6) – Legea 297/2004), 
acţionarii pot fi reprezentaţi de 
alţi acţionari, in baza unei 
Imputerniciri speciale (Procuri 
speciale), inscris sub semnatură 
privată, pusă la dispoziţie de 
către Consiliul de Administraţie 
sau in baza unei Imputerniciri 
generale (Procuri generale). 
Forma Imputernicirii speciale 
(Procurii speciale) atât in limba 
română, cât şi in limba engleză, 
se pun la dispoziţia acţionarilor 
atât la sediul societăţii cât şi pe 
pagina de Internet a societăţii 
www.romaero.com şi pot fi 
consultate incepând cu data de 
22.03.2017. Imputernicirea 
specială (Procura specială) se 
depune sau se poate expedia, in 
original, la societate pana la 
data de 21.04.2017. In cazul in 
care Imputernicirea specială 
(Procura specială) se expediază 
prin poştă trebuie facută pe plic 
menţiunea scrisă in clar şi cu 
m a j u s c u l e  “ P E N T R U 
ADUNAREA GENERALĂ 
EXTRAORDINARA A ACŢI-
O N A R I L O R  D I N ” 
24/25.04.2017.  Procuri le 
speciale care nu sunt primite in 
termenul stipulat in prezentul 
convocator nu vor fi acceptate 
de către Societate. Reprezen-
tarea acţionarilor in cadrul 
adunării generale de către alte 
persoane decât acţionarii se 
poate face şi in baza unei Impu-
terniciri generale (Procuri gene-
rale) valabilă pentru o perioadă 
care nu va depăşi 3 ani, permi-
tând reprezentantului desemnat 
să voteze in toate aspectele 
aflate in dezbaterea adunării 
generale a acţionarilor societăţii 
cu condiţia ca imputernicirea 
generală să fie acordată de către 
acţionar, in calitate de client, 
unui Intermediar definit 
conform art. 2 alin. (1) pct. 14 
din Legea nr. 297/2004 sau unui 
avocat. Imputernicirile generale 
(Procurile generale) trebuie să 
conţină informaţiile prevăzute 
la art. 151 din Regulamentul 
CNVM/ASF nr. 6/2009 si se 
depun la societate până la data 
de 21.04.2017, in copie, cuprin-
zând menţiunea conformităţii 
cu originalul, sub semnătura 
reprezentantului. Copiile certifi-
cate ale Imputernicirilor gene-
rale (Procurilor generale) sunt 
reţinute de societate, facându-se 

menţiune despre acestea in 
procesul verbal al adunării 
generale. Acţionarii nu pot fi 
reprezentaţi in adunarea gene-
rală a acţionarilor, pe baza unei 
Imputerniciri generale (Procuri 
generale), de către o persoană 
care se află intr-o situaţie de 
conflict de interese, in conformi-
tate cu dispoziţiile art. 243 alin. 
(64) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. In cazul neindepli-
nirii condiţiilor de validitate/
cvorum prevăzute de Actul 
Constitutiv al societăţii pentru 
prima convocare, a doua convo-
care va avea loc pe data de 
25.04.2017, orele 14:00 la 
aceeaşi adresă, cu aceeaşi 
ordine de zi şi dată de referinţă. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine zilnic, in orice zi lucră-
toare, la telefon 021/599.42.05 
s a u  0 2 1 / 5 9 9 . 4 3 . 2 5 ,  f a x 
021/599.41.05 sau e-mail: 
office@romaero.com. Prezentul 
convocator se va completa cu 
prevederile legale aplicabile. 
Presed inte  C.A.  Mircea 
Modran.

LICITAȚII  
l Comuna Ileanda, str. 1 
decembrie 1918 nr. 43, telefon 
/fax 0260648607, organizeaza 
licitatie deschisa in data de 
04.05.2017 ora 11 la sediul 
Comunei Ileanda in vederea 
inchirierii suprafetei de 13,5 
mp din cadrul Caminului 
Cultural Podisu, pentru insta-
larea  unui echipament de 
telecomunicatii cu scopul de a 
furniza servicii de internet de 
mare viteza si telefonie. Atri-
buirea inchirierii se va face 
prin licitaţie publică cu oferta 
în plic sigilat. Ofertele de lici-
tatie se depun la secretariatul 
Comunei  I leanda,  s tr.  1 
decembrie 1918  nr. 43 pana in 
data de 03.05.2017 ora 10. 
Relatii suplimentare se pot 
obtine zilnic la sediul Comunei 
Ileanda intre orele 8- 16 la 
telefon 0260648607.

l Consiliul Judeţean Arad 
prin Centrul Cultural Judeţean 
Arad lansează invitaţia de 
participare la licitaţia publică 
de proiecte sesiunea I-a 2017 
pentru activităţi non profit de 
interes general, organizată 
potrivit legilor în vigoare. 
Pentru obţinerea documenta-
ţiei standard (cererea de finan-
ţ a r e - c a d r u  ş i  G h i d u l 
solicitantului) puteţi consulta 
site-ul: www.ccja.ro; tel. 0357 
405 386; fax: 0357 405 387; 
Perioada depunerii proiectelor 
este: 14.04-12.05.2017. Docu-
mentaţia se va depune la sediul 
Centrului Cultural Judeţean 
Arad, str. George Bariţiu, nr.16, 
în plic închis pe care se va 
menţiona denumirea solicitan-
tului şi aria tematică (direcţia 
de finanţare). Anunţul de 
participare la licitaţie a fost 

ANUNȚURI
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publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 64 / 04.04.2017.

l Judetul Neamt. Primaria 
Comunei Dumbrava Rosie. 
Anunt de licitatie privind atri-
buirea contractului de inchi-
riere: “inchirierea suprafetei de 
207,75 ha pasune comunala” 
Informatii privind locatarul:-
Comuna Dumbrava Rosie, 
localitatea Dumbrava Rosie, 
jud. Neamt, tel: 0233/282494, 
fax: 0233-282.767, e-mail: 
primariadumbravarosie@
yahoo.com; Informatii generale 
privind obiectul inchirierii: 
inchirierea suprafetei de 207,75 
ha pasune (5.88 ha pasune 
pentru cabaline; 188,73 pasune 
pentru bovine; 13-14 ha pasune 
pentru ovine). Procedura apli-
cata: licitatie deschisa. Infor-
matii privind documentatia de 
atribuire:- modalitatea sau 
modalitatileprin care persoa-
nele interesate pot intra in 
posesia unui exemplar al docu-
mentatiei de atribuire: la sediul 
primariei Dumbrava Rosie, 
jud. Neamt; Costul documenta-
tiei de atribuire este de 10 lei. 
Data limita pentru solicitarea 
clarificarilor: 19.04.2017, ora 
10:00. Raspuns la solicitare 
clarificari: 20.04.2017, ora 
13:00. Informatii privind ofer-
tele: data limita de depunere a 
ofertelor: 26.04.2017, ora 10:00. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primaria Dumbrava 
Rosie, Str. Dumbravei nr. 68, 
cod postal 617185. Jud. Neamt. 
Numarul de exemplare in care 
trebuie depusa oferta: 1 exem-
plar original. Data si locul la 
care se va desfasura sedinta 
publica de deschidere a ofer-
telor: 26.04.2017 ora 12:00, la 
sediul primariei Comunei 
Dumbrava Rosie, jud. Neamt. 
Denumirea, adresa instantei 
competente in solutionarea liti-
giilor aparute – Tribunalul 
Neamt, Sectia Comtencios 
Administrativ. Data transmi-
terii anuntului de licitatie: 
10.04.2017.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul: Unitatea Admi-
nistrativ Teritorială Comuna 
Gura Văii, CUI: 4278108; 
sediul: sat Gura Văii, comuna 
Gura Văii, judeţul Bacău; 
telefon: 0234.334.500, fax: 
0234.334.826; persoană de 
contact: Gina-Mihaela Tataru, 
adresă e-mail: primariagura-
vaii@yahoo.com. 2.Informaţii 
generale privind obiectul 
concesiunii: Suprafaţa de 
166,15ha de păşune în vederea 
întreţinerii şi exploatării în 
condiţii optime, suprafaţă 
aflată în domeniul privat al 
comunei Gura Văii. 3.Infor-
maţii privind documentaţia de 
atribuire: 3.1.Documentaţia de 
atribuire se poate obţine pe 
suport de hârtie şi/sau pe 
suport magnetic, ca urmare a 
unei solicitări în acest sens de la 

biroul de achiziţii publice din 
cadrul Primăriei Comunei 
Gura Văii, jud.Bacău, începând 
cu  data  de  12 .04 .2017 . 
3.2.Contravaloarea caietului de 
sarcini este de 50Lei. 3.3.Taxa 
de participare este 200Lei. 
3.4.Garanţia de execuţie va 
reprezenta 5% din contractul ce 
u r m e a z ă  a  f i  a t r i b u i t . 
3.5.Data-limită pentru solici-
tarea c lar if icăr i lor  este 
27.04.2017, ora 14.00. 4.Infor-
maţ i i  p r iv ind  o fe r t e l e : 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor este 28.04.2017, ora 
12.00. 4.2.Ofertele vor fi depuse 
la Registratura Primăriei 
Comunei Gura Văii, jud.Bacău, 
în plic sigilat, însoţit de scri-
soarea de înaintare. 4.3.Ofertele 
se vor depune într-un exemplar 
original. 5.Şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va 
d e s f ă ş u r a  l a  d a t a  d e 
03.05.2017, ora 13.00, la sediul 
Primăriei Comunei Gura Văii, 
jud.Bacău. 6.Litigiile de orice 
fel sunt de competenţa Judecă-
toriei Oneşti, cu sediul în muni-
cipiul Oneşti, judeţul Bacău, 
s t r. T i n e r e t u l u i ,  n r. 1 , 
tel.0234.311.913. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 12.04.2017.

l Anunț Privind organizarea 
licitației de vânzare masă 
lemnoasă fasonată, producția 
anului 2017. Organizatorul 
licitației: Primăria Comunei 
Remetea, cu sediul în Comuna 
Remetea, Pța. Cseres Tibor, nr. 
10, Județul Harghita, CIF: 
4367655, tel/fax: 0266-352-101, 
e-mail: office@gyergyoremete.
ro. Data şi ora desfăşurării lici-
tației: 26.04.2017, orele 09:00. 
Locul desfăşurării licitației: 
sediul Primăriei Comunei 
Remetea, Comuna Remetea, 
Județul Harghita. Tipul licita-
ției: licitație cu strigare. Lici-
tația este organizată şi se va 
desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare 
a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, 
aprobat prin HG 617/2016. 
Data şi ora preselecției: 
21.04.2017, ora 15:00. Data şi 
ora limită până la care poate fi 
depusă documentația pentru 
preselecție şi înscrierea la lici-
tație este 21.04.2017, ora 14:00. 
Lista partizilor care se licitează, 
prețul de pornire a licitației 
pentru fiecare partidă sunt 
afişate la sediul organizatorului 
şi pe site-ul www.ocoalede-
regim.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă fasonată, oferit 
la licitație este de 16 mc, volum 
brut, din care: 1. Pe natură de 
produse: APV nr. 1108102 – 
HR -  18771067    UP II , 
Remetea II,  UA 64 C; volum 
brut pus pe licitație: 16 mc. 2. 
Pe specii: Brad 3 mc, Molid 13 
mc; volum brut pus pe licitație: 
16 mc. Prețul de pornire a lici-
tației este de: 340 lei/mc fără  

TVA; conform HCL nr. 72 din 
Octombrie 2016. După strigare 
şi în continuare după fiecare 
eventuală strigarte (dacă este 
cazul) pasul de majorare a 
preţului  este de 5 Ron. Masa 
lemnoasă fasonată oferită spre 
vânzare provine din fondul 
forestier proprietate publică a 
Comunei Remetea. Caietul de 
sarcini poate fi solicitat de la 
sediul organizatorului, înce-
pând cu data de 12.04.2017. 
Pentru participarea la licitație, 
solicitantul trebuie să depună, 
până la data de 21.04.2017 ora 
14:00, o cerere de înscriere la 
licitație, la care trebuie să 
anexeze documentele prevăzute 
în HG 617/2016. Pentru infor-
mații şi date suplimentare vă 
puteți adresa organizatorului 
licitației: Comuna Remetea, tel: 
0266-352-101. Primar Lacz-
kó-Albert Elemér.

l Primăria Municipiului Olte-
nița cu sediul în municipiul 
Oltenița, B-dul Republicii 
nr.40, Județul Călăraşi, tel/fax: 
0242.515.169; 0242.515.087, 
anunță Organizarea licitației 
publice deschise cu oferta în 
plic pentru concesionarea unui 
teren aparţinând domeniului 
privat al municipiului Olteniţa, 
situat în intravilanul munici-
piului Olteniţa, b-dul 1 Decem-
brie nr.33B, în suprafață de 
101mp, cu destinaţia “prestari 
servicii”, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului 
privind organizarea şi desfăşu-
rarea licitaţiilor publice pentru 
concesionarea/închirierea/ 
vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat/închirierea 
bunurilor aparţinând dome-
niului public al municipiului 
Oltenița, cu modificările ulteri-
oare, cât şi cu prevederile Legii 
nr.215/2001 privind adminis-
trația publică locală, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Data, ora şi locul de deschidere 
a ofertelor: 12.05.2017, ora 
11.30, la sediul Primăriei muni-
cipiului Oltenița, b-dul Repu-
blicii, nr.40. Prețul minim de 
începere al licitației este de 1,10 
euro/mp/lună (curs B.N.R.). 
Ofertanții pot depune ofertele 
până la data şi ora limită de: 
10.05.2017, ora 11.00, la regis-
tratura Primăriei municipiului 
Oltenița din b-dul Republicii 
nr.40, într-un singur exemplar 
original. Documentele licitației 
se vor pune la dispoziție înce-
pând cu data de 10.04.2017 la 
sediul Primăriei municipiului 
Oltenița, b-dul Republicii nr.40, 
etaj 2, camera 22. Prețul de 
achiziție al caietului de sarcini 
este de 20 lei şi se va achita la 
casieria Primăriei municipiului 
Oltenița. Ofertanții sunt obli-
gați  să depună până la 
termenul limită de primire a 
ofertelor, dovada achitării 
garanției de participare şi a 
contravalorii caietului de 
sarcini. Durata concesiunii: 10 

ani, cu posibilități de prelungire 
în condițiile legii. Anunțul 
privind organizarea licitației 
publice deschise pentru conce-
sionarea terenului de mai sus, 
cu destinaţia “prestări servicii”, 
va fi afişat la panoul de afişaj al 
primăriei începând cu data de 
10.04. 2017. Solicitări de clarifi-
cări cu privire la documentaţia 
de atribuire pot fi depuse la 
sediul Primăriei municipiului 
Olteniţa, Birou Registratură, 
sau pot fi transmise prin fax la 
nr. 0242.515.087, e-mail achi-
zitii.primariaoltenita@gmail.
com cu cel puţin 4 zile lucră-
toare înainte de data limită 
pentru depunerea ofertelor. 
Durata în care ofertanții rămân 
angajați prin termenii ofertelor 
lor: până la încheierea contrac-
tului. Soluţionarea litigiilor 
apărute în legatura cu atribu-
irea, încheierea, executarea, 
modificarea şi  încetarea 
contractului de concesiune, 
precum şi a celor privind acor-
darea de despăgubiri se reali-
zează potrivit prevederilor 
<LLNK 12004   554 10 201   0 
47>Legii contenciosului admi-
nistrativ  nr. 554/2004, cu modi-
f icăr i l e  ş i  completăr i l e 
ulterioare. Acţiunea în justiţie 
se introduce la secţia de conten-
cios administrativ a tribuna-
lului în a cărui jurisdicţie se 
afla sediul concedentului. Data 
transmiterii spre publicare a 
anunțului: 11.04.2017. Primar 
-Ţone Petre, Întocmit -Zavalaş 
Liviu.

l Primăria Municipiului Olte-
nița cu sediul în municipiul 
Oltenița, B-dul Republicii 
nr.40, Județul Călăraşi, tel/fax: 
0242.515.169; 0242.515.087, 
anunță Organizarea licitatiei 
publice cu strigare pentru 
închirierea unui spațiu aparți-
nând domeniului public al 
municipiului Oltenița, în supra-
față de 72,35mp, situat în 
municipiul Oltenița, str. Arge-
şului nr.17A, cu destinația 
cabinet medical, licitație 
publică organizată în conformi-
tate cu prevederile Regulamen-
tului privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiilor publice 
pentru concesionarea/închiri-
erea/vânzarea bunurilor aparţi-
nând domeniului privat/
închirierea bunurilor aparţi-
nând domeniului public al 
municipiului Oltenița, cu modi-
ficările ulterioare, cât şi cu 
prevederile Legii nr.215/2001 
privind administrația publică 
locală, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data, 
ora şi locul de deschidere a 
ofertelor:  12.05.2017, ora 
11.00, la sediul Primăriei muni-
cipiului Oltenița, b-dul Repu-
blicii nr.40. Prețul minim de 
începere al licitației este echiva-
lentul în lei la data efectuării 
plății a 1,40 euro/mp/lună (curs 
B.N.R.) cu salt de supralicitare 
de 10% inclus. Pasul de creştere 

al licitației este de 10%. Ofer-
tanții pot depune documenta-
țiile necesare participării la 
licitație până la data şi ora 
limită de: 10.05.2017, ora 11.00, 
la registratura Primăriei muni-
cipiului Oltenița, într-un singur 
exemplar original. Documen-
tele licitației se vor pune la 
dispoziție începând cu data de 
10.04.2017 la sediul Primăriei 
municipiului Oltenița, b-dul 
Republicii nr.40, etaj 2, camera 
22. Prețul de achiziție al caie-
tului de sarcini este de 20 lei şi 
se va achita la casieria Primă-
riei municipiului Oltenița. 
Ofertanții sunt obligați să 
depună până la termenul limită 
de primire a documentațiile 
necesare participării la licitație, 
dovada achitării garanției de 
participare, a contravalorii 
caietului de sarcini şi a taxei de 
participare la licitație. Durata 
închirierii: 20 de ani, cu posibi-
lități de prelungire, conform 
caietului de sarcini. Anunțul 
privind licitația publică cu stri-
gare  pentru închir ierea 
spațiului de mai sus, cu desti-
nația cabinet medical, va fi 
afişat la panoul de afişaj al 
primăriei începând cu data de 
10.04.2017. Solicitări de clarifi-
cări cu privire la documentaţia 
de atribuire pot fi depuse la 
sediul Primăriei municipiului 
Olteniţa, Birou Registratură, 
sau pot fi transmise prin fax la 
nr. 0242.515.087, e-mail achi-
zitii.primariaoltenita@gmail.
com cu cel puţin 4 zile lucră-
toare înainte de data limită 
pentru depunerea ofertelor. 
Durată în care ofertanții rămân 
angajați prin termenii ofertelor 
lor: până la încheierea contrac-
tului. Data transmiterii spre 
p u b l i c a r e  a  a n u n ț u l u i : 
11.04.2017. Primar -Ţone Petre, 
Întocmit -Zavalaş Liviu.

PIERDERI  
l Pierdut atestat manager 
marfă pe numele Ungur  Alin, 
emis de ARR Rm. Vâlcea. Se 
declară nul.

l CS Atemi Karate Constanta, 
sediul Constanta, str.Viitorului 
2, bl.4C, sc.C, ap.55, avand 
CUI 28220707, declar pierdut 
si nul CIF.

l Pierdut Proces verbal din 
06.01.1981, pe numele Anto-
nescu Irina. Il declar nul.

l Pierdut Contract construire 
804/I/02.12.1974, Proces verbal 
predare apartament din 
8.11.1974, pe numele Fuior 
Spiridon si Fuior Antoaneta. Le 
declar nule.

l Pierdut Proces verbal anexa 
la Contract vanzare cumparare 
18923/3/1991, pe numele 
Tanase Busuioc. Il declar nul.

l Pierdut Proces verbal anexa 

Contract construire 457/7/1980, 
El-Fouts Samer, El-Fouts 
Samira. Il declar nul.

l Pierdut Act de radiere de 
ipoteca, pe numele Alucai 
Angelica. Il declar nul.

l Pierdut Proces verbal 
predare primire locuinta, pe 
numele Alucai Angelica. Il 
declar nul.

l Pierdut legitimatie student si 
carnet de student emise de 
Universitatea Politehnica 
Bucuresti  pe numele de 
Mihai-Lucian Androne.. Declar 
nule.

l Pierdut certificat pregătire 
profesională (C.P.I.) seria 
0095274001 emis de A.R.R. la 
data de 11.11.2016 pe numele 
Andreişan Adrian –Marius. Îl 
declar nul.

l S.C. TEOCRIS 2003 S.R.L., 
sediu com. Colelia,  jud. 
Ialomiţa, C.U.I. 15223833, 
J21/64/18.02.2003, pierdut 
certificat de înregistrare seria B 
nr. 1503499. Se declară nul. 

l Declar pierdut act conce-
siune nr. 229 al locului de veci 
(2 locuri)  din Cimitirul 
Mogoşoaia jud. Ilfov, actul de 
concesiune este emis pe numele 
Dimitriu Iuliu de Parohia „Sf. 
M. MC. Gheorghe şi Sf. Martiri 
Brâncoveni”, Mogoşoaia din 
Protoieria Ilfov Nord, Patri-
arhia Română.  

l Pierdut Certificat de Inma-
triculare eliberat de ORC Arad, 
pentru PFL TAXSPEED 
PISCO Srl. Il declar nul.

l Brilliant Dry Cleans S.R.L., 
cu sediul în sat Crevedia, 
comuna Crevedia, str. Calea 
Combinatului Avicol nr. 483, 
corp clădire C4, judeţul Dâmbo-
viţa, J15/231/2010, C.U.I. 
18667199, pierdut certificate 
constatatoare nr.  37097/ 
04.10.2010 şi  nr.  14608/ 
28.04.2010. Le declarăm nule.

l GEPA BROKER DE 
A S I G U R A R E  S R L 
DECLARĂ PIERDUTE 
URMĂTOARELE DOCU-
MENTE APARŢINÂND 
EUROINS SA: CHITANŢE 
SERIA AST NUMERELE 
0002935381-0002935390, 
0002935421-0002935430, 
0002976861-0002976870, 
0002976872, 0002977101, 
0002977102, 0003142041-
0003142050, 0003226961-
0003226970, 
0003226991-0003227000, 
0003227011-0003227020, 
0003249641-0003249670, 
0003319331-0003319340, 
0003325221-0003325230, 
POLIŢE TRAVEL SERIA SA 
NUMERELE 0000774717-
0000774736.

ANUNȚURI


