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OFERTE SERVICIU
l Angajez lucrător comercial 
pentru magazin alimentar! Zona: 
Sector 5. Salariu atractiv: 1.700 Lei 
în mână! 
Numar de contact 0722.950.931.

l Firma SC Extra Royal Pan SRL, 
cu sediul în Tulcea, jud.Tulcea, str.
Isaccei, nr.12, complex 4 parter, 
angajează 1 brutar şi 2 ambalatori 
manuali vorbitori de limba engleză. 
Pentru detalii suplimentare, apelaţi: 
0773.330.269.

l Bar de sucuri cu specific brazi-
lian angajeaza barman. Cerintele 
noastre: vorbitor de limba portu-
gheza, studii medii, experienta in 
meseria de barman.oferim salariu 
motivant. CV-urile la adresa: rio.
juice.mamaia@gmail.com. Relatii 
la telefon: 0732505101

l Direcția Generală de Impozite şi 
Taxe Locale Sector 6 anunță orga-
nizarea concursului pentru promo-
varea în următoarele funcții publice 
de conducere vacante: -1 post Șef 
Serviciu –Serviciul Urmărire 
Executare Silită Persoane Juridice; 
-1 post Șef Serviciu –Serviciul 
Constatare Impunere Domeniul 
Public; -1 post Șef Birou –Biroul 
Prelucrarea Automată a Datelor. 
Concursul va avea loc în data de 
17.07.2017 ora 10.00 –proba scrisă 
şi în data de 19.07.2017 ora 14.00 –
susținerea interviului, la sediul 
D.G.I.T.L. Sector 6 din Str. Drumul 
Taberei nr. 18. Dosarele de înscriere 
se pot depune în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III–a, la sediul D.G.I.T.L. 
Sector 6 şi trebuie să conțină, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art. 143 din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Relații suplimentare se pot obține la 
sediul D.G.I.T.L. Sector 6 –Biroul 
Resurse Umane şi la numărul de 
telefon 0374.817.72.

l U.M. 02122 Bucuresti, din Minis-
terul Apararii Nationale, organi-
zeaza concurs pentru ocuparea 
unor posturi vacante de personal 

civil contractual, pe perioada nede-
terminata, astfel: 1. Muncitor cali-
ficat I (frizer): -proba practica 
-10.07.2017, ora 10.30; -interviu 
-14.07.2017, ora 10.30; -data limita 
de depunere a dosarelor este 
30.06.2017, ora 15.00; -studii nece-
sare: absolvent/a a unor studii medii 
sau profesionale in domeniul 
postului sau sa fie absolvent/a cel 
putin a unui curs ori program de 
perfectionare si/sau specializare in 
domeniul postului; -vechimea in 
munca, in meserie si in specialitatea 
studiilor in domeniul postului 
minim 9 ani si 6 luni. 2. Ingrijitor: 
-proba practica -10.07.2017, ora 
13.00; -interviu-14.07.2017, ora 
13.00; -data limita de depunere a 
dosarelor este 30.06.2017, ora 15.00; 
-studii necesare:absolvent/a cel 
putin a unor studii gimnaziale; 
-vechimea in munca minim 6 luni. 
Depunerea dosarelor si organizarea 
concursului se vor face la sediul 
U.M.02122 Bucuresti, str.Institutul 
Medico-Militar, nr.3-5,S.1 Bucu-
resti, unde vor fi afisate si detaliile 
organizatorice necesare.Date de 
contact ale secretariatului, la 
telefon 021/3165329.

l Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor 
Ialomiţa, jud.Ialomiţa, organizează 
concurs în data de 10 iulie 2017 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante pe 
perioadă determinată din cadrul 
DSVSA Ialomiţa, jud.Ialomiţa: 1.
Posturi vacante în baza Ordinului 
Preşedintelui ANSVSA nr.64/2007: 
-Medic veterinar grad II -1 post; 
-Medic veterinar debutant -1 post. 
Condiţii de participare la concurs: 
a)Condiţii generale: prevăzute la 
art.3 din Hotărârea 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; b)Condiţiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs şi 
a ocupării funcţiei contractuale de 
medic veterinar grad II sunt urmă-
toarele: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
medicină veterinară; -vechime în 

specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: minim 4 ani; c)
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei contractuale de 
medic veterinar debutant sunt 
următoarele: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
medicină veterinară; -vechime: nu 
este necesară. Concursul se va orga-
niza conform calendarului următor: 
-dată-limită pentru depunerea 
dosarelor: în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării în 
MO; -10 iulie 2017, ora 10.00: proba 
scrisă; -12 iulie 2017, ora 10.00: 
interviul. Dosarul de concurs va 
conţine documentele specificate la 
art.6 din Hotărârea 286/2011: 
-Detalii privind bibliografia de 
concurs sunt disponibile accesând 
pagina oficială. -Dosarele se depun 
la sediul Direcţiei Sanitare Veteri-
nare şi pentru Siguranţa Alimen-
telor, din str.Lacului, nr.12, Slobozia, 
jud.Ialomiţa. -Relaţii suplimentare 
la nr.tel.0243.232.069, int.236.

l Consiliul Local al Comunei 
Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ, 
organizează concurs de recrutare în 
vederea ocupării postului vacant de 
consilier urbanism, autorizări şi 
construcții, disciplină în construcții 
şi administrarea domeniului public 
şi privat al comunei, clasa I, grad 
profesional debutant, Comparti-
ment urbanim, amenajarea terito-
riului -funcție publică de execuție 
pe perioadă nedeterminată. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Bicazu Ardelean- sala de 
şedinţe, în data de 17.07.2017, ora 
10.00, proba scrisă, iar interviul în 
data de 20.07.2017, ora 10.00. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 de zile de la 
data publicării la sediul Primăriei 
Comunei Bicazu Ardelean, secreta-
riat -compartiment resurse umane. 
Condiţiile pentru participarea la 
concurs: candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevă-
zu te  de  a r t . 54  d in  Legea 

nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Pentru funcţia publică de consilier 
urbanism, autorizări şi construcții, 
disciplină în construcții şi adminis-
trarea domeniului public şi privat al 
comunei, clasa I, grad profesional 
debutant, în cadrul Compartimen-
tului urbanism, amenajarea terito-
riului: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă sau echiva-
lentă în domeniul de licenţă: arhi-
tectură, urbanism, inginerie civilă 
(construcţii civile, industriale şi 
agricole, construcţii hidrotehnice); 
-fără vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice; -cunoştințe operare pe 
calculator (Windows, Microsoft 
Office, Internet) -nivel  mediu. 
Relaţii suplimentare se pot obține la 
Primăria Bicazu Ardelean, 
Compartiment resurse umane, 
telefon: 0233.255.301.

l Spitalul Municipal Motru, cu 
sediul în localitatea Motru, str.Carol 
Davilla, nr.4, judeţul Gorj, organi-
zează, conform HG 286/23.03.2011, 
modificată,  concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante (2 posturi) de: -asistent 
medical generalist debutant sau 
asistent medical de radiologie debu-
tant (oricare dintre variante fără 
vechime, cu curs de radioprotecţie 
valabil): 2 posturi (PL/SSD/S) -la 
Secţia Radiologie imagistică medi-
cală. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
10.07.2017, ora 9.00; -proba prac-
tică în data de 13.07.2017, ora 9.00; 
-interviul în data de 18.07.2017, ora 
9.00. Condiţii generale de partici-
pare: a)are cetățenia română, cetă-
țenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic 
European şi domiciliul în România; 
b)cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; c)are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; d)are 
capacitate deplină de exercițiu; e)
are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-

dează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare 
abilitate; f)îndeplineşte condițiile de 
studii şi, după caz, de vechime sau 
alte condiții specifice potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; g)nu 
a fost condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârşite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs şi 
a ocupării funcțiilor contractuale 
sunt: -diplomă de absolvire a şcolii 
sanitare postliceale, diplomă de 
absolvire a învăţământului superior 
de 3 ani în specialitate sau diplomă 
de licenţă în specialitate; -curs de 
radioprotecţie valabil. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Mun.
Motru, din str.Carol Davilla, nr.4, 
jud.Gorj. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Mun.Motru, 
persoană de contact: jr.Cruceru 
Sidonia, telefon: 0253.410.003, fax: 
0253.410.078, e-mail: cruceru-
sidonia@yahoo.com

l Primăria Comunei Leordeni, 
judeţul Argeş, cu sediul în locali-
tatea Leordeni, sat Leordeni, nr.596, 
judeţul Argeş, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de: Consilier, grad profesional 
debutant, în cadrul Compartimen-
tului Resurse Umane, 1 post. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 18.07.2017, 
ora 09.00; -proba interviu în data de 
20.07.2017, ora 14.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare de 

licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul 
juridic; specializare în resurse 
umane; -vechime: fără condiţii de 
vechime, potrivit art.57 din Legea 
nr.188/1999; -condiţii generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, rep., cu modificările şi 
completările ulterioare. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Leordeni, 
judeţul Argeş, din comuna Leor-
deni, sat Leordeni, nr.596, judeţul 
Argeş. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Leordeni, 
judeţul Argeş, din comuna Leor-
deni, sat Leordeni, nr.596, judeţul 
Argeş, persoană de contact: Badea 
Marius, telefon: 0248.653.101, fax: 
0248.653.101. 

l Serviciul Public de Administrare 
a Monumentelor Istorice, cu sediul 
în localitatea Deva, str.1 Decembrie 
1918, nr.28, judeţul Hunedoara, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
v a c a n t e ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011: -numele funcţiei: 
consilier, gradul I, 1 post contrac-
tual vacant. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba scrisă în data de 
10.07.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 14.07.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul ştiințelor 
economice; -vechimea în domeniul 
studiilor: minim 3 ani; -experiență 
în operare pe calculator; -cunoaş-
terea unei limbi de circulație inter-
națională: nivel bază. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul din localitatea Deva, 



www.jurnalul.ro 11ANUNȚURI
str.1 Decembrie 1918, nr.28, camera 
24. Relaţii suplimentare la sediul 
Serviciului Public de Administrare a 
Monumentelor Istorice: localitatea 
Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.28, 
camera 24, persoană de contact: 
Bogdănescu Iulius,  telefon: 
0254 .211 .350 ,  in t .164 ,  sau 
0731.380.111, e-mail: cjsarmi@
yahoo.ro. 

l Spitalul Municipal Fălticeni, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs, în conformitate cu preve-
derile HGR 286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, la 
sediul unităţii din str.Ion Creangă, 
nr.1, Fălticeni, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractual 
vacante: -1 post de asistent debu-
tant- cabinet psihiatrie Ambulator 
de specialitate. Proba scrisă va avea 
loc în data de 11.07.2017, ora 10.00. 
Data şi ora interviului vor fi anun-
ţate după proba scrisă. -1 post de 
muncitor calificat IV bucătar 
Adminstrativ; -1 post de muncitor 
necalificat -bucătărie Administrativ. 
Proba scrisă va avea loc în data de 
11.07.2017, ora 13.00. Data şi ora 
interviului vor fi anunţate după 
proba scrisă. Dosarele de concurs se 
depun la Serv.RUNOS până pe data 
30.06.2017, inclusiv, ora 15.00. 
Condiţii de participare pentru asis-
tent debutant: -diplomă de asistent 
medical generalist; -vechimea nu 
este necesară. Condiţii de partici-
pare pentru de muncitor calificat IV 
bucătar: -certificat de calificare 
-bucătar; -vechimea nu este nece-
sară. Condiţii de participare 
muncitor necalificat: -nu necesită 
pregătire profesională; -nu necesită 
vechime. Anunţul de concurs, bibli-
ografia, tematica de concurs se află 
afişate la avizierul unităţii şi pe 
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare 
s e  p o t  o b ţ i n e  l a  t e l e f o n 
nr.0752.126.627 /0752.126.626. 

l Spitalul Prof. Dr. Constantin 
Angelescu, cu sediul în Bucureşti, 
str.Aleea-Căuzaşi, nr.49-51, sector 3, 
organizează concurs pentru 

ocuparea postului vacant contrac-
tual: -un post şef depozit I -diplomă 
de bacalaureat, vechime 3 ani în 
activitate. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul Spitalului Prof.Dr. 
Constantin Angelescu în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, şi trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.6 din HG nr. 
286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Proba scrisă va 
avea loc în data de 10.07.2017, ora 
10.00, iar proba interviu va avea loc 
în data de 13.07.2017, ora 10.00, la 
s e d i u l  S p i t a l u l u i  P r o f . D r. 
Constantin Angelescu. Relaţii supli-
mentare şi tematica se pot obţine de 
la Spitalul Prof.Dr. Constantin 
Angelescu, Biroul Resurse Umane, 
telefon nr.021.323.30.40/ int.443.

l Unitatea Militară 01776 Huşi 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post de casier debu-
tant la structura financiar-contabilă. 
Condiţii de studii şi vechime în 
specialitate: studii medii cu diplomă 
de bacalaureat în domeniul 
economic sau studii medii cu 
diplomă de bacalaureat în alt 
domeniu şi curs de specializare/cali-
ficare în domeniul economic recu-
noscut de Ministerul Educaţiei 
Cercetării Turismului şi Sportului 
prin Autoritatea Naţională pentru 
Calificări, fără experienţă în muncă. 
Probele de concurs se desfăşoară la 
sediul unităţii, astfel: -proba scrisă: 
în data de 07.07.2017, ora 11.00; 
-interviul: în data de 13.07.2017, ora 
11.00. Dosarele de concurs se depun 
la sediul unităţii până la data de 
27.06.2017, ora 16.00. Detalii 
privind condiţiile generale şi speci-
fice pentru ocuparea postului, conţi-
nutul dosarului, bibliografia de 
concurs se pot obţine la sediul 
unităţii: strada 1 Decembrie, nr.48A, 
localitatea Huşi, jud.Vaslui, sau la 
telefon: 0235.480.271, interior: 203.

l Primăria comunei Ciulniţa,CUI 
4231903, str. Matei Basarab, nr.68, 

judetul Ialomita, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de execuţie consilier, clasa I, grad 
profesional debutant din cadrul 
compartimentului cadastru şi urba-
nism. Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei comunei Ciulni-
ţa,judetul Ialomita in data de 17 
iulie  2017 ora 10 proba scisa si 
interviul in data de 19 iulie 2017 ora 
10.Termenul de depunere al dosa-
relor 20 de zile de la data publicării 
anunţului; Condiţii de participare la 
concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante : -să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 
54 din Legea nr.188/1999(r) cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă,studii superi-
oare de lunga durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă. 
Relatii suplimentare la numarul de 
telefon: 0243.218.082. 

l Centrul Naţional de Răspuns la 
Incidente de Securitate Cibernetică 
-CERT-RO, organizează la sediul 
său din Bucureşti, Bulevardul 
Mareşal Averescu, nr.8-10, sector 1, 
concurs pentru ocuparea unei 
funcţii contractuale vacante de 
execuţie: de consilier II (2 posturi, 
din care: 1 cu normă întreagă şi 1 cu 
fracțiune de normă de 2 ore/zi), în 
cadrul Serviciului Securitatea Infor-
mației şi Monitorizare. Concursul 
constă în: proba scrisă -07.07.2017, 
o ra  10 .00 ,  p roba  prac t i că 
-13.07.2017, ora 10.00, şi proba 
interviu -19.07.2017, ora 10.00. 
Condiţiile specifice de participare, 
bibliografia, actele necesare pentru 
dosarul de concurs sunt afişate pe 
site-ul: www.cert.ro. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul 
CERT-RO până la  data de 
29.06.2017, ora 16.00. Relaţii supli-
mentare pot fi obţinute de la Secre-
t a r i a t ,  t e l e f o n : 
031.620.21.87, office@cert.ro, www.
cert.ro.

l Ministerul Apelor şi Pădurilor cu 
sediul în Bucureşti, Bdv.Magheru, 
nr.31, sector 1, scoate la concurs, în 
data de 19.07.2017 la sediul ministe-
rului următorul post contractual de 
execuţie vacant conform H.G. nr. 
286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: Consilier 
IA, Serviciul Economico-financiar. 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
de execuţie  vacantă: absolvent al 
unei instituții de învățământ supe-
rior de lungă durată; vechime de 
minimum 5 ani in specialitatea 
studiilor absolvite; bune cunoştinţe 
de operare pe calculator (minim 
nivel mediu) : Word, Excel, Power 
Point; abilităţi, calităţi şi aptitudini 
necesare: rezistenţă la stres, spirit de 
observaţie. Programul concursului: 
19.07.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă, care se va desfaşura la sediul 
Ministerului Apelor şi Pădurilor; 
Data si ora interviului se afisează 
odată cu rezultatul la proba scrisă. 
Termenul limită de depunere a 
dosarelor de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului privind concursul in 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, 
respectiv 30.06.2017, până la orele 
17.00, la sediul Ministerului Apelor 
şi Pădurilor, Direcția de Comuni-
care şi Resurse Umane, tel. 021 316 
0215

l Colegiul Naţional Economic 
"Gheorghe Chiţu" Craiova organi-
zează concurs/examen pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificat şi completat 
de HG nr. 1027/2014. Denumirea 
posturilor: Un post muncitor 
tâmplar, treapta profesională III- 1 
normă, post temporar vacant 
contractual pe durată determinată. 
Condiţii specifice pentru participare 
la concurs pentru postul de 
muncitor tâmplar: studii liceale/
şcoală profesională; deținerea unui 
certificat de calificare pentru 

meserie; vechimea în specialitate 
constituie avantaj; disponibilitate 
pentru program flexibil; atestat pază 
constituie avantaj; calificări precum: 
zugrav, electrician, fochist, insta-
lator constituie un avantaj. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a concur-
sului: proba scrisă: data de 
10.07.2017, ora 9.00, la sediul 
unităţii din Craiova, str.Brestei, 
nr.10, proba practică: data de 
13.07.2017, ora 9.00, la sediul 
unităţii din Craiova, str.Brestei, 
nr.10, proba de interviu: data de 
17.07.2017, ora 11.00, la sediul 
unităţii din Craiova, str. Brestei, 
nr.10. Candidații vor depune actele 
pentru dosarul de concurs în termen 
de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul unității din Craiova, str. 
Brestei, nr. 10. Relații suplimentare 
se pot obține la sediul instituției sau 
la telefon 0351.804.904.

l Colegiul Naţional Economic 
"Gheorghe Chiţu" Craiova organi-
zează concurs/examen pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificat şi completat 
de HG nr. 1027/2014. Denumirea 
posturilor: Un post îngrijitor, treapta 
profesională I- 1 normă, post vacant 
contractual pe durată nedetermi-
nată. Condiţii specifice pentru 
participare la concurs pentru postul 
de îngrijitor: studii generale/medii; 
vechimea în specialitate constituie 
avantaj; disponibilitate pentru 
program flexibil; atestat pază consti-
tuie avantaj; calificări precum: 
zugrav, electrician, tâmplar, insta-
lator constituie un avantaj. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a concur-
sului: proba scrisă: data de 
10.07.2017, ora 9.00, la sediul 

unităţii din Craiova, str.Brestei, 
nr.10, proba practică: data de 
13.07.2017, ora 9.00, la sediul 
unităţii din Craiova, str.Brestei, 
nr.10, proba de interviu: data de 
17.07.2017, ora 11.00, la sediul 
unităţii din Craiova, str.Brestei, 
nr.10. Candidații vor depune actele 
pentru dosarul de concurs în termen 
de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul unității din Craiova, str.
Brestei, nr.10. Relații suplimentare 
se pot obține la sediul instituției sau 
la telefon 0351.804.904.

l Institutul de Stat pentru Testarea 
şi Înregistrarea Soiurilor organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea, pe perioadă nedetermi-
nată, a următoarelor funcţii publice 
de execuţie vacante: -1 post vacant 
de consilier juridic, gradul profesi-
onal principal -Serviciul juridic, 
administrativ şi  patrimoniu 
-Compartiment juridic. Condiţiile 
specifice prevăzute în fişa postului: 
-Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ştiinţelor juridice; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesară exercitării funcţiei publice: 
minimum 5 ani. -1 post vacant de 
consilier, gradul profesional asistent 
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-Serviciul juridic, administrativ şi 
patrimoniu -Compartiment patri-
moniu. Condiţiile specifice prevă-
zute în fişa postului: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesară exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an. Concursul va avea 
loc la sediul I.S.T.I.S. din Bd. 
Mărăşti nr. 61, Sector 1, Bucureşti, 
în data de 17 iulie 2017, ora 10.00- 
proba scrisă. Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului. Infor-
maţii suplimentare la nr. de tel. 
0213184380. Bibliografia, condiţiile 
specifice de participare, precum şi 
actele solicitate candidaţilor la 
înscriere vor fi publicate pe site-ul 
I.S.T.I.S. şi afişate la sediul institu-
ţiei.

l U.M. 02495 B Bucureşti organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice de consilier clasa I 
grad debutant în biroul activităţi 
interne şi internaţionale din secţia 
secretariat şi coordonare activităţi la 
Serviciul coordonare activităţi şi 
resurse din Departamentul pentru 
politica de apărare şi planificare. 
Concursul se organizează la sediul 
instituţiei şi constă în următoarele 
probe: 1. probă scrisă –18.07.2017, 
ora 10.00; 2. interviul -20.07.2017, 
ora 10.00. Detalii privind condiţiile 
specifice de participare la concurs, 
tematica şi bibliografia vor fi afişate 
la sediul instituţiei şi pe pagina web 
de Internet a departamentului 
(http://www.dpap.mapn.ro). Alte 
date necesare se pot obţine şi la tel. 
0214023400 int. 1011282.  Dosarele 
de înscriere se depun la sediul insti-
tuţiei, Str. Izvor nr. 110, sector 5, 
Bucureşti, în termen de 20 de  zile 
de la publicare şi trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008, cu modificările şi comple-
tările ulterioare

l Primăria or. Mărăşeşti, jud. 
Vrancea organizează în 11-07-2017, 
ora 9, Concursul privind ocuparea 
postului contractual vacant, de 
administrator tr.I, pe perioadă  
nedeterminată, în Serviciul adminis-
trare piață agro-alimentară din 
subordinea  Consiliului local al or. 
Mărăşeşti. Condiții de participare:  
1. Generale- conform art.3 din HG 
286/2011 modificată şi completată. 
2. Specifice: -studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în muncă de minim 4 ani. 
In perioada 16/06– 29/06/2017, la 
sediul Primăriei se vor depune dosa-
rele de participare la concurs. 
Concursul  va avea următoarele 
etape: 1. Selecția dosarelor între 
30/06- 03/07/2017; 2. Proba scrisă în  
11-07-2017, ora 9; 3. Interviul– dată 
anunțată după proba scrisă. Relații 
suplimentare, la sediul Primăriei or. 
Mărăşeşti, şi telefon 0237260550.

VÂNZĂRI CASE  
l Vând casă cu teren (curte şi 
grădină), Băile Olăneşti, str. T. 
Vladimirescu, nr 90. Detalii şi preț 
l a  f a ț a  l o c u l u i .  Te l e f o n : 
0765/039813.

PROPUNERI AFACERI

Invenţie medaliată aur, energie 
v e r d e ,  c a u t  i n v e s t i t o r. 
0749.601.787.

SITUAȚII FINANCIARE ANUALE  
l Anunţ în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 31/1990 privind soci-
etăţile comerciale, cu modificările şi 
completările ulterioare, S.C. 
Soceram S.A. cu sediul în Munici-
piul Câmpina, str. Drumul Taberei 
nr.46, jud. Prahova, având numărul 
de ordine în Registrul Comerţului 
J29/1948/2013, codul unic de înre-
gistrare 346757 şi o cifră anuală de 
afaceri de peste 10 milioane lei, 
confirmă că a depus sub numărul 
117345610 din data de 29.05.2017 la 
A.N.A.F.-Direcţia Generală de 
Administrare a Marilor Contribua-
bili copie de pe situaţiile financiare 
anuale pentru exerciţiul financiar 1 
ian 2016 –31 dec. 2016, însoţite de 
raportul administratorului.

CITAȚII  
l Numitul Ştefan Gabriel cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Calle 
Carretas, nr. 1, 4A, Nie, oraş Tala-
vera de la Reina (Toledo), Spania, 
este citat (chemat) în data de 
28.06.2017, ora 8.30, la Judecătoria 
Botoşani, cu sediul în municipiul 
Botoşani, strada Mihai Eminescu, 
nr. 60, complet C21, în calitate de 
părăt în dosar nr. 1484/193/2017, 
pentru cauza partaj bunuri comune 
(lichidare regim matrimonial), de 
Ungureanu Liliana, cu ultimul 
domiciliu în municipiul Botoşani, 
str. Adrian Adămescu nr. 1, scara D, 
etaj 4, ap. 20, judeţul Botoşani, în 
calitate de reclamantă.

l Se citează Constandoiu Victoriţa, 
cu domiciliu: Sat Dobreşti, str. Prin-
cipală, nr. 63, com. Dobreţu, jud. 
Olt, în dosar 882/263/2017 pentru 
data 04.07.2017, ora 09.00, la Jude-
cătoria Motru, pentru încredinţare 
minori şi stabilire pensie întreţinere, 
în proces cu Mătuşa Zoltan-Nicolae.

l Curtea de Apel Craiova, 
str.C.Brâncuşi, nr.5A, Sala Comer-
cial, dosar nr.5508/63/2016. Citaţie, 
emisă la 12.06.2017. Moldoveanu 
Elena, cu ultimul domiciliu în 
Craiova, este chemat în această 
instanţă, camera Sala Comercial, în 
ziua de 06.07.2017, Completul C2A 
-comercial, ora 10.00, în calitate de 
Intimat, în proces cu NIDERA 
ROMÂNIA SRL REPREZ.
CONVENŢIONAL PRIN SPRL 
CLIFFORD CHANCE BADEA în 

calitate de Apelant, opoziţie. În caz 
de neprezentare a părţilor, judecata 
se va face în lipsă, dacă se solicită în 
scris acest lucru de către una din 
părţi. Prin publicare pe portalul 
instanţelor. Prin înmânarea citaţiei, 
sub semnătură de primire, personal 
sau prin reprezentant legal sau 
convenţional, pentru un termen de 
judecată, cel citat este prezumat că 
are în cunoştinţă şi termenele de 
judecată ulterioare aceluia pentru 
care citaţia i-a fost înmânată.

l Curtea de Apel Craiova, 
str.C.Brâncuşi, nr.5A, Sala Comer-
cial, dosar nr.5508/63/2016. Citaţie, 
emisă la 12.06.2017. Jefler Unic 
2013 SRL, cu ultimul domiciliu în 
Craiova, este chemat în această 
instanţă, camera Sala Comercial, în 
ziua de 06.07.2017, Completul C2A 
-comercial, ora 10.00, în calitate de 
Intimat, în proces cu NIDERA 
ROMÂNIA SRL REPREZ.
CONVENŢIONAL PRIN SPRL 
CLIFFORD CHANCE BADEA în 
calitate de Apelant, opoziţie. În caz 
de neprezentare a părţilor, judecata 
se va face în lipsă, dacă se solicită în 
scris acest lucru de către una din 
părţi. Prin publicare pe portalul 
instanţelor. Prin înmânarea citaţiei, 
sub semnătură de primire, personal 
sau prin reprezentant legal sau 
convenţional, pentru un termen de 
judecată, cel citat este prezumat că 
are în cunoştinţă şi termenele de 
judecată ulterioare aceluia pentru 
care citaţia i-a fost înmânată.

DIVERSE  
l Municipiul Rm. Sărat, titular al 
planului ,,Planul de mobilitate 
urbană durabilă al Municipiului 
Rm. Sărat”, amplasat în municipiul 
Rm. Sărat, judeţul Buzău, anunţă 
publicul interesat asupra deciziei 
finale a Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Buzău de încadrare a 
planului fără evaluare de mediu şi 
fără evaluare adecvată. Motivele 
care au stat la baza luării acestei 
decizii au avut în vedere prevederile 
H.G. nr. 1076/2004, art. 11 şi au luat 
în considerare criteriile pentru 
determinarea efectelor semnificative 
potenţiale prevazute în Anexa 1 a 
H.G. nr. 1076/2004.

l Comuna Dioşti. Anunţ prealabil 
privind afişarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-teritorială 
Dioşti, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.5, 6, 7, 8, 9 şi 10 începând cu 
data de 21.06.2017, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei  Dioşti, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din 

Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Coram 
City Capital Property Advisers SRL 
desemnat prin hotararea nr.3716 din 
data de 13.06.2017, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 6127/3/2017, noti-
ficã deschiderea procedurii insol-
ventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Coram City 
Capital Property Advisers SRL, cu 
sediul in Bucureşti Sectorul 5, 
Intrarea Buturugeni, Nr. 4, Bloc P1, 
Scara D, Etaj 4, Ap. 18, CUI 
23648835, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/6128/2008. Persoa-
nele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta 
impotriva Coram City Capital 
Property Advisers SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi inre-
gistrata la grefa Tribunalului Bucu-
reşti - secţia a VII-a Civila, cu 
referire la dosarul nr. 6127/3/2017, 
in urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii 
debitorului 28.07.2017; b) termenul 
de verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 
17.08.2017; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 11.09.2017; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 22.08.2017, ora 14.00; e) 
adunarea generala a asociatilor la 
data de 26.06.2017, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.

l SC Casa De Pensii Private Global 
SRL, SC Luxfarm SRL, Radulescu 
Maria, Alexandrescu Liuba, Plavetii 
Ana Maria, prin reprezentant Andrei 
Mlenajek, titulari ai planului 
P.U.Z.-,,construire ansamblu locuinte 
colective mici si individuale, 
comert-servicii’’,in localitatea  Snagov, 
T133, P460/2/4-18, P460/3/4-8,10-12, 
anunta publicul interesat asupra 
Deciziei  etapei de incadrare luata in  
cadrul sedintei  Comitetului  Special 
constituit din data de 14.06.2017, 
urmand ca prima versiune a planului 
sa fie supusa procedurii  de adoptare 
de catre autoritatile competente, fara 
aviz de mediu.  Observatii/comentarii 
si sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel 021/4301523)  in 
termen de 10 zile calendaristice de la  
publicarea  anuntului.

l Marka’s IPURL, în calitate de 
administrator judiciar al SC Strict 
Auto SRL, cu sediul în Tîrgu Ocna, 
str.Victoriei, bl. F14, et.4, ap.17, 
Bacău, conform Sentinței civile 
299/25.05.2015, pronunţată de 
Tribunalul Bacău în dosarul 
1640/110/2017, vă notifică privind 
deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei a SC Strict Auto  SRL. 
Creditorii trebuie să procedeze la 
înscrierea la masa credală ţinând 
cont de termenele limită: depunerea 
cererilor de admitere a creanţelor 
09.07.2017; verificarea creanţelor, 
întocmirea şi comunicarea tabelului 
preliminar 29.07.2017; definitivarea 
tabelului creanţelor 23.08.2017; 
Adunarea creditorilor – 03.08.2017, 
ora 12.00, la sediul administrato-
rului judiciar, având următoarea 
ordine de zi: Prezentarea stadiului 
procedurii, Alegerea comitetului 
creditorilor, desemnarea preşedin-
telui acestuia, Desemnarea adminis-
tratorului judiciar şi stabilirea 
remuneraţiei acestuia. Adunarea 
generală a asociaților pentru desem-
narea adminsitratorului special 
-20.06.2017, orele 11.00, respectiv 
21.06.2017, în cazul în care nu se 
întruneşte cvorumul.Termenul 
pentru continuarea procedurii a fost 
fixat la data 07.09.2017.

SOMAȚII  
l Dosar  nr.  871/246/2017. 
14.06.2017. SOmatie emisa in 

temeiul art. 130 din Decretul_lege 
nr. 115/1938, astfel cum s-a dispus 
prin incheierea de sedinta din data 
de 13.06.2017, privind cererea inre-
gistrata sub dosar nr. 871/246/2017 
al Judecatoriei Ineu, formulate de 
petentul Covaci Gavrila, cu domici-
liul procesual ales la Cabinet Avocat 
Bodea Ioan, cu sediul professional 
in orasul Ineu, strada Republicii nr. 
20, judetul Arad. Petentul sustine ca 
a folosit terenul intravila inscris in 
CF nr. 302656 Silindia, provenita 
din conversia de pe hartie a CF 
vechi nr. 1012 Silindia, nr top 
581-591/53, compus din casa cu nr. 
adm vechi 53, nou 156, curte si 
gradina in suprafata de 40.35 mp, 
asupra caruia figureaza ca si propri-
etary tabulari sub B.1, Toth Maria, 
decedata la data de 12 mai 1947 si 
sub B.2 Csordas Carol, decedat la 
data de 02 iulie 1975, exercitand o 
posesie continua, utila, publica, 
exclusive, fara echivoc si sub nume 
de proprietar de peste 60 de ani si 
fara ca alte persoane sa faca acte 
deposedare sau tulburare, ani de la 
decesul proprietarului tabular. 
Prezenta somatie se afiseaza timp de 
o luna la sediul instantei si la sediul 
primariei in raza careia se af la 
raspandire, timp in care toti cei 
interesati au posibilitatea sa depuna 
de indata opozitie la Judecatoria 
Ineu, intrucat in caz contrar in 
termen de o luna de la ultima afisare 
sau publicare se va proceda la anali-
zarea cererii petentului cu privire la 

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - 

A.J.F.P. Prahova - S.F.O. Bușteni, anunță organizarea licitației 

privind vânzarea următoarelor bunuri mobile proprietatea 

debitorului S.C. GLOBAL AGENTS & CONSULTING S.R.L: 4 

autotractoare DAF FT CF85, an 2007, motorină - preț 55.663 

lei/buc, 1 autotractor DAF FT CF85, an 2007, motorină - preț 

56.299 lei, 1 autotractor DAF FT CF85, an 2007, motorină - preț 

55.435 lei, 5 semiremorci SCHMITZ S01, an 2004 - preț 19.646 

lei/buc, 1 semiremorcă KRONE SDP27, an 2001 - preț 12.688 lei. 

Prețurile de vânzare nu conțin T.V.A. Licitația se va desfășura la 

sediul organului fiscal din Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 3, jud. 

Prahova în ziua de 28.06.2017, ora 12. Anunțul nr. 21615/ 

14.06.2017 poate fi consultat la sediul organului fiscal, la primărie 

și pe site - ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind 

condiții de participare și acte necesare la depunerea ofertelor 

puteți apela nr. de telefon 0244 /320 155, persoană de contact 

Mihai Voicu.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal 

Municipal Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 

strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului 

de procedură fiscală republicat, a unor active aparținând: CICU 

MARIUS - Câmpulung după cum urmează: Denumire, Valoare 

[RON, fără TVA]: Autoturism Dacia Logan, an fabricație 2005, nr. 

înmatriculare AG-10-USV, 5.325 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, 

dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire 

a licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO78TREZ 

0475067XXX004233 deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș 

precum și celelalte documente specificate la art. 250 din Legea 

207/2015, până în ziua de 29/06/2017. Licitația va avea loc în data 

de 30/06/2017 ora 11:00:00, la Sediul Serviciului Fiscal Municipal 

Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu. Bunurile sunt 

libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra 

bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 

sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 

suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, 

tel. 0248510098.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație 

publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și 

ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând: SC MIREILLE L. M.TRADE SRL - Câmpulung după cum 

urmează: Denumire, Valoare [RON, fără TVA]: Autoturism 

Volkswagen 5N ACBWKX1 Tiguan, nr, înmatriculare AG-69-LUL, 

an fabricație 2008, 28.712 lei. Prețurile menționate reprezintă 

75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua 

licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 

depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 

depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a 

licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO78TREZ 

0475067XXX004233 deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș 

precum și celelalte documente specificate la art. 250 din Legea 

207/2015, până în ziua de 28/06/2017. Licitația va avea loc în 

data de 29/06/2017 ora 11:00:00, la Sediul Serviciului Fiscal 

Municipal Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu. 

Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un 

drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 

licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal 

Municipal Câmpulung, tel. 0248510098.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație 

publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și 

ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând SC M. O. V. EXPRES CONSTRUCT SRL - Curtea de 

Argeș, după cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; 

Teren intravilan în suprafață de 500 mp, situat în municipiul 

Curtea de Argeș, str. Daniel Sterescu, 23.850 lei. Prețurile de 

pornire menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 

actualizate cu rata inflației, fiind a patra licitație. Pentru bunurile 

menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de parti-

cipare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de parti-

cipare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile 

solicitate (plata să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației suma 

să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 

RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de 

Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 

celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură 

fiscală republicat, până în ziua de 07.07.2017. Licitația va avea loc 

în data de 10.07.2017, ora 13.00, la sediul Serviciului Fiscal 

Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 

invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 

pot afla de la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, 

telefon 0248.722.159.
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constatarea dreptului lor de propri-
etate. 

l Somatie. Prin cererea inregis-
trata sub dosar nr. 243/246/2017, la 
Judecatoria Ineu, petenta Anghel 
paulina Viorica solicita inscrierea 
dreptului de proprietate pe titlu de 
uzucapiune prin jonctiunea posesi-
ilor cu numitul Branduse Leustean 
asupra imobilului inscris in CF nr. 
305043 Bocsig, provenit din 
conversia de pe hartie a CF nr. 236 
Bocsig, cu nr top 471-472, compus 
din casa cu nr. administrativ vechi 
231, nou 59, curte si gradina in 
suprafata de 2877 mp, proprietar 
tabular fiind Tucudean pavel 
decedat la data de 05.09.1992. In 
urma aceteia sunt somatic, in baza 
art. 130 din Decretul Lege nr. 
115/1938, toti cei interesati de 
indata sa inainteze opozitie la Jude-
catoria 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 Bocsig. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator Consiliul de Admi-
nistraţie al societăţii Perla Covasnei 
S.A., cu sediul în orasul Voluntari, 
bulevardul Pipera nr. 1/I, clădirea 
ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, 
etaj 4, judeţul Ilfov, C.U.I. 558601, 
prin Preşedintele Consiliului de 
Administraţie, Violeta Moraru, 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor în 
data de 17.07.2017, ora 12.00, la 
adresa sediului social, sus- menţio-
nată. În cazul în care la prima 
convocare nu se îndeplinesc condi-
ţiile de cvorum prevăzute de lege, a 
doua şedinţă a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor va 
avea loc în data de 18.07.2017, ora 
12.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi. Ordinea de zi pentru 
şedinţa Adunării Generale Extraor-
dinare a Acţionarilor este urmă-
toarea: 1. Aprobarea contractarii de 
către Perla Covasnei S.A., în cali-
tate de codebitor, împreuna cu 
Roua Development S.A. şi cu 
Azuga Waters S.R.L. a unui 
împrumut de la o societate finanţa-
toare, în valoarea totală maximă de 
5.000.000 (cinci milioane) Euro, în 
condiţiile care vor fi negociate cu 
societatea finanţatoare (“Impru-
mutul”). 1. Aprobarea garantării de 
către Perla Covasnei S.A. a Impru-
mutului cu o garanţie corporativă 
(garanţie autonomă), în condiţiile 
care vor fi negociate cu societatea 

finanţatoare. 2. Aprobarea constitu-
irii de către Perla Covasnei S.A. a 
următoarelor garanţii, în vederea 
garantării garanţiei corporative 
emisă în favoarea societăţii finanţa-
toare: a. Ipoteca imobiliară şi mobi-
liară asupra imobilului proprietatea 
Perla Covasnei S.A., reprezentând: 
-teren intravilan -teren industrial în 
suprafaţă de 5246 mp şi construcţii 
aferente, situate în comuna Malnas, 
sat Malnas Bas, str. Gării nr.72, 
judeţul Covasna, înscrise în CF nr. 
23060/ Malnas, Nr. CF vechi: Nr. 
43/ Malnas (provenita din conversia 
de pe hartie a CF nr. 43/ Malnas); 
-teren intravilan –faneata (curti 
constructii) în suprafaţă de 19516 
mp şi construcţii aferente, situate în 
comuna Malnas, sat Malnas Bas, 
str. Garii nr.3, judeţul Covasna, 
înscrise în CF nr. 23014/Malnas, Nr. 
CF vechi: Nr.1315 (provenita din 
conversia de pe hartie a CF 
nr.1315);-teren intravilan –curti 
constructii, arabil şi grădină în 
suprafaţă de 5196 mp şi construcţii 
aferente, situate în mun. Sfântu 
Gheorghe, str. Oltului, jud. 
Covasna, înscrise în CF nr. 24392/ 
Sfântu Gheorghe, Nr. CF vechi: 
Nr.4167 (provenită din conversia de 
pe hârtie a CF nr.4167);-bunuri 
mobile -utilaje: linia de îmbuteliere 
2.00 L (compusă din linia de îmbu-
teliere 2L monobloc, linia îmbute-
liere pet 2L, maşina de etichetat 
Krones Controll, carbonator 
25M3/H, maşina automată ambalaj 
în folie Gramegna, videojet 43 S2), 
linia de îmbuteliere 6L (compusă 
din linia de îmbuteliere pet 6 L, 
airconveior 10M, instalaţie de suflat 
sticle pet 6L, maşina automată 
ambalaj Gramegna, conveior banda 
transportatoare pet 6 L), compresor 
Atlas, instalaţie de tratare a apei 
minerale, instalaţie de aerare şi 
oxigenare, sterilizator cu UV tip 
Sterlight, proprietatea S.C. Perla 
Covasnei S.A.;  b. Ipoteca mobiliară 
asupra următoarelor conturi 
bancare ale Perla Covasnei S.A.: 
-RO58CARP041000901459RO01, 
deschis la Banca Carpatica, 
-RO65BRDE150SV03519441500, 
deschis la Banca BRD-RO93UG-
BI0000172007132RON, deschis la 
Banca Garanti; c. Ipoteca mobiliară 
asupra creanţelor Societăţii; d. 
Angajament de executare imediată, 
constituit de către Perla Covasnei 
S.A. în favoarea societăţii finanţa-
toare în conformitate cu Codul de 
Procedură Civilă Polonez (Clauza 
777), care asigură executarea 
directă. 1. Împuternicirea adminis-
tratorului societăţii Violeta Moraru, 
pentru ca, personal sau printr-o 
persoană subsecvent împuternicită, 
cu autoritate şi putere deplină, să 

îndeplinească orice şi/ sau toate 
formalităţile necesare, să negocieze 
şi să semneze, în numele şi pe 
seama societăţii, contractul de 
împrumut, garanţia corporativă 
(garanţia autonomă), contractele de 
garanţie şi orice alte documente, 
declaraţii şi angajamente necesare, 
precum şi constituirea de garanţii 
suplimentare, în situaţia în care va 
fi necesar, în vederea contractării şi 
garantării Imprumutului. 2. 
Mandatarea persoanelor responsa-
bile pentru a îndeplini formalităţile 
necesare înregistrării şi publicării 
hotărârilor luate în cadrul adunării 
generale extraordinare, precum şi 
pentru transmiterea acestora insti-
tuţiilor pieţei de capital. 3. Apro-
barea datei de 01.08.2017 ca dată de 
înregistrare în conformitate cu art. 
238 din Legea nr. 297/2004 pentru 
identificarea acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotărâ-
rilor Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor şi a datei de 
31.07.2017 ca dată "ex-date" 
conform art. 2 litera f din Regula-
mentul ASF nr. 6/2009 cu completă-
rile şi modificările ulterioare. Data 
de referinţă pentru identificarea 
acţionarilor care au dreptul să 
participe şi să voteze în cadrul 
Adunarii Generale Extraordinare 
este 07.07.2017. Doar persoanele 
care sunt acţionari la această dată 
au dreptul de a participa şi de a 
vota în cadrul Adunării Generale 
Extraordinară a Acţionarilor. Au 
dreptul de a cere introducerea unor 
noi puncte pe ordinea de zi, de a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse, de a adresa întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi 
prevăzute la art. 7 şi 13 din Regula-
mentul CNVM nr. 6/2009, unul sau 
mai mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social. Cererile se 
înaintează consiliului de adminis-
traţie în cel mult 15 zile de la publi-
carea convocării, în vederea 
publicării şi aducerii acestora la 
cunoştinţă celorlalţi acţionari. 
Informaţii detaliate privind aceste 
drepturi, textul integral al docu-
mentelor ce urmează a fi prezentate 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor, proiectul de Hotărâre 
al Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor şi toate celelalte 
informaţii prevăzute de art. 6 din 
Regulamentul CNVM nr. 6/2009 
sunt disponibile pe website-ul socie-
tăţii la adresa www.perlacovasnei.
ro. Acţionarii persoane fizice cu 
capacitate deplină de exerciţiu 
înregistraţi la data de referinţă pot 

participa şi vota la adunările gene-
rale personal doar în baza buleti-
nului/ cărţii de identititate sau a 
paşaportului. Acţionarii persoane 
fizice cu capacitate deplină de exer-
ciţiu pot participa şi vota în cadrul 
Adunării Generale Extraordinare şi 
prin intermediul unei oricare alte 
unice persoane fizice sau juridice, 
cu excepţia administratorilor, doar 
pe bază de procură specială. Pentru 
a asigura identificarea acţionarului, 
a reprezentantului şi posibilitatea 
verificării conţinutului instrucţiu-
nilor de vot, procurile speciale 
trebuie să fie încheiate în formă 
autentică notarială/ înscris sub 
semnătură privată atestat de către 
un avocat conform Legii 51/1995/ 
înscris sub semnătură privată 
încheiat la sediul Perla Covasnei 
S.A în prezenţa reprezentanţilor 
societăţii/ înscris electronic ce are 
ataşată semnătura electronică 
extinsă. Procurile speciale vor fi 
depuse cu 48 de ore înainte de data 
Adunării Generale, respectiv până 
la data de 14.07.2017, ora 12.00, la 
sediul societăţii în original/ copie 
legalizată notarial sau trimise pe 
adresa de e-mail office@perlaco-
vasnei.ro prin înscris electronic ce 
are ataşată semnătura electronică 
extinsă. Formularul de procură 
specială obligatoriu a fi utilizat 
poate fi procurat on-line de pe 
website-ul societăţii la adresa www.
perlacovasnei.ro. Acţionarii care nu 
au capacitate de exerciţiu pot fi 
reprezentaţi de reprezentanţii lor 
legali care, la rândul lor, pot da 
altor persoane procură specială, 
prevederile alineatului anterior 
aplicându-se corespunzător. Acţio-
narii persoane juridice pot participa 
la şedinţa Adunării Generale Extra-
ordinare doar prin reprezentantul 
lor legal sau printr-o altă persoană 
împuternicită să îi reprezinte în 
baza unei împuterniciri în formă 
scrisă, semnată şi ştampilată de 
reprezentantul legal al persoanei 
juridice. Votul prin corespondenţă 
sau prin mijloace electronice este 
permis. Procedura detaliată de vot 
prin corespondenţă sau prin 
mijloace electronice, precum şi 
cerinţele şi constrângerile necesare 
identificării acţionarilor pot fi 
consultate pe website-ul societăţii: 
www.perlacovasnei.ro. Formularele 
de procuri speciale, se pot obţine de 
la sediul societăţii, începând cu 
data de 07.07.2017 între orele 09.00-
17.30. Preşedintele Consiliului de 
Administraţie Dna. Moraru Violeta.

l Convocare a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor Socie-

tăţii Plevnei Residence Imobiliar 
SA: Consiliul de Administraţie al 
Societăţii Plevnei Residence Imobi-
liar S.A., cu sediul în Bucureşti str. 
Calea Plevnei nr.145, Lot 2, sector 
6, înregistrată la O.R.C.B. sub nr. 
J40/3150/2013, având cod unic de 
înregistrare 31344900, potrivit 
prevederilor actului constitutiv, 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor Socie-
tăţii Plevnei Residence Imobiliar 
S.A. la data de 21.07.2017 ora 12,00 
la sediul societăţii, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la data de 20.07.2017 sau 
reprezentanţii acestora, cu urmă-
toarea ordine de zi: I. Aprobarea 
modificării actului constitutiv al 
societăţii,  după cum urmează: 1/  
Art.11  Structura Acţionariatului va 
avea următorul conţinut:„Structura 
acţionariatului este următoarea: 
Acţionari persoane fizice: -D-na 
Voitovici Aurora, cetăţean român, 
domiciliată în Bucureşti, Str. 
Opanez nr.9, Bl. 75, Sc. B, Ap. 37, 
sector 2, născută la data de 
31.08.1943, în Loc. Eforie, Jud. 
Constanţa,  identificat cu BI, seria 
GV, nr. 901627, emis de Secţia 20 
Politie, la data de 19.02.1997, CNP 
2430831400334, deţinând  72.562 
acţiuni nominative cu valoare 
nominală de 20 lei fiecare, în 
valoare totală de  1.451.240 lei, 
reprezentând 30,6641 % din capi-
talul social şi participarea la bene-
ficii şi pierderi; -Dl. Gyémánt 
Andrei-Victor, cetăţean român, 
domiciliat în Bucureşti, str. Justi-
nian nr. 9, sector 2, născut la data 
de 11.01.1951, în Mun. Oradea, 
Jud. Bihor, identificat cu CI, seria 
RD, nr. 717901, emis de SPCEP 
Sector 2 la 04.11.2011, CNP 
1510111400395, deţinând  17.377 
acţiuni nominative cu valoare 
nominală de 20 lei fiecare, în 
valoare totală de 347.540 lei, repre-
zentând 7,3434 % din capitalul 
social si participarea la beneficii şi 
pierderi; - Dl. Filimon Gabriel,  
cetăţean român, domiciliat în 
Bucureşti, Str. V.V. Stanciu nr. 16, 
Bl. 31, Sc. 2, Et. 8, Ap. 71, sector 4, 
născut la data de 12.12.1960, în 
Bucureşti, identificat cu CI, seria 
RT, nr. 914692, emis de S.P.C.E.P. 
Sector 4, la data de 06.06.2013, 
CNP 1601212400147, deţinând  
15.815 acţiuni nominative cu 
valoare nominală de 20 lei fiecare, 
în valoare totală de 316.300 lei, 
reprezentând  6,6833% din capi-
talul social şi participarea la bene-
ficii şi pierderi; -D-na Gyemant- 
 Selin Andreea- Alice, cetăţean 
român, domiciliată în Bucureşti, str. 

Justinian nr. 9, sector 2, născută la 
data de 11.01.1978, în Mun. Bucu-
reşti, Sector 5, identificată cu CI, 
seria RT, nr. 847631, emis de 
SPCEP Sector 2 la 14.01.2013, 
CNP 2780111443033, deţinând  
10.427 acţiuni nominative cu 
valoare nominală de 20 lei fiecare, 
în valoare totală de 208.540 lei, 
reprezentând  4,4064% din capi-
talul social şi participarea la bene-
ficii şi pierderi; -D-na Dusciuc 
Mihaela Cristina, cetăţean român, 
domiciliată în Bucureşti, Str. Barbu 
Delavrancea nr.2C, bl. 33C, et. 9, 
ap. 38, sector 1, născută la data de 
26.01.1968 în Bucureşti sect. 4, 
identificată cu CI, seria RX 
nr.463649, emis de S.P.C.E.P. Sector 
1, la data de 27.03.2014, CNP 
2680126411524, deţinând  378 
acţiuni nominative cu valoare 
nominală de 20 lei fiecare,  în 
valoare totală de 7.560 lei, reprezen-
tând  0,1597 % din capitalul social 
şi participarea la beneficii şi pier-
deri; -Gheorghe Vasilica- cetăţean 
român, domiciliată în Bucureşti, 
Int. Pinului nr.34, Bl.6, ap.5,  sector 
6, născută la data de 21.03.1962, în 
Com. Rediu, Jud. Galaţi, identificat 
cu CI, seria DP, nr. 156083, emis de 
D.E.P.A.B.D. la 04.07.2013, CNP 
2620321400511, deţinând  295 
acţiuni nominative cu valoare 
nominală de 20 lei fiecare, în 
valoare totală de 5.900 lei, reprezen-
tând  0,1247% din capitalul social şi 
participarea la beneficii şi pierderi, 
-D-na Ion Lizica,  cetăţean român, 
domiciliată în Bucureşti, Str. Al. 
Florin Ciungan nr.15, sector 3, 
născută la data de 13.06.1968 în 
Loc. Gratia, Jud. Teleorman, identi-
ficată cu CI, seria DP, nr. 1707221, 
emis de D.E.P.A.B.D. la data de 
19.08.2016, CNP 2680613344273, 
deţinând  285 acţiuni nominative 
cu valoare nominală de 20 lei 
fiecare,  în valoare totală de 5.700 
lei, reprezentând  0,1204 % din 
capitalul social şi participarea la 
beneficii şi pierderi; -D-na Blandu 
Marioara,  cetăţean român domici-
liata în Bucureşti, Str. Al. Dealul 
Macinului nr. 1B, bl. 451, sc.3, et. 8, 
ap.122, sector 6, născută la data de 
27.05.1954 în Mun. Constanţa, Jud. 
Constanţa, identificată cu CI, seria 
RR nr. 667390, emis de SPCEP S6 
b i r o u l  n r.  5 ,  l a  d a t a  d e 
13.05.2010,CNP 2540527400363, 
deţinând  276 acţiuni nominative 
cu valoare nominală de 20 lei 
fiecare,  în valoare totală de 5.520 
lei, reprezentând  0,1166 % din 
capitalul social şi participarea la 
beneficii şi pierderi; -Dl. Criveanu 
Octavian, cetăţean român, domici-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Mioveni anunță valorificarea prin licitație publică 

cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale 

Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparținând 

SC STEFANITA & ALINA SRL - Mioveni, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoutilitară Kia Besta, serie 

șasiu KNETA242206114795, serie motor 172462, an fabricație 

1997, nr. înmatriculare AG75FAN, 3 560 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 

sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea 

de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 

RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria Mioveni, 

dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 

documente specificate la art. 162 din Codul de procedură fiscală 

republicat, până în ziua de 27.06.2017, ora 14.00. Licitația va 

avea loc în data de 28.06.2017, ora 11.00, la Serviciul Fiscal 

Orășenesc Mioveni. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe 

toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 

despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 

până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla 

de la Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni, tel. 0248.260.665.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație 

publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și 

ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparți-

nând RADULESCU CRISTIAN - Curtea de Argeș, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Teren extravilan 

5559 mp Sălătrucu, punct Zapozi, 2.900 lei. Prețurile de pornire 

menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu 

rata inflației, fiind a patra licitație. Pentru bunurile menționate, 

ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 

scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10%   

din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate    

(plata să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației suma să poa-  

tă fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 

RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de 

Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 

celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură 

fiscală republicat, până în ziua de 10.07.2017. Licitația va avea loc 

în data de 11.07.2017, ora 11.00, la sediul Serviciului Fiscal Muni-

cipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe 

toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 

despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 

până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla 

de la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 

0248.722.159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație 

publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal  

și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparți-

nând RADU FLORIN - Musatesti, după cum urmează: Denumire, 

Valoare [lei, fără TVA]; Teren extravilan arabil, 1400 mp, 2.839 

lei; Teren extravilan fâneață, 1600 mp, 3.245 lei; Teren arabil, 

700 mp, 1.735 lei. Prețurile de pornire menționate reprezintă 

50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a patra 

licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 

depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 

depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a 

licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel 

încât, în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de 

către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, des-

chis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații fiscale 

restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 

Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 07.07.2017. 

Licitația va avea loc în data de 10.07.2017, ora 11.00, la sediul 

Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere 

de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra 

bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 

sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 

suplimentare se pot afla de la sediul Serviciului Fiscal Municipal 

Curtea de Argeș, telefon 0248.722.159.
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liată în Bucureşti, Str. Fat Frumos 
nr.7, bl. P13, sc.2, et. 3, ap.51, sector 
5, născut la data de 18.05.1966 în 
Mun. Bucureşti, sec. 5, identificat 
cu CI, seria RT nr. 684654, emis de 
SPCEP S5 biroul nr. 2, la data de 
17.11.2009, CNP 1660518463053, 
deţinând  274 acţiuni nominative 
cu valoare nominală de 20 lei 
fiecare,  în valoare totală de 5.480 
lei, reprezentând  0,1158% din capi-
talul social şi participarea la bene-
ficii şi pierderi; -D-na Leta 
Marioara, cetăţean român, domici-
liată în Bucureşti, Cal Crângaşi 
nr.20, bl. 45, sc.B, et. 1, ap.42, sector 
6, născută la data de 13.03.1962 în 
Com. Borcea, Jud. Călăraşi, identi-
ficată cu CI, seria RZ nr. 007426 
emis de S.P.C.E.P. Sector 6, la data 
d e  1 0 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  C N P 
2620313400271, deţinând  262 
acţiuni nominative cu valoare 
nominală de 20 lei fiecare, în 
valoare totală de 5.240 lei, reprezen-
tând  0,1107% din capitalul social şi 
participarea la beneficii şi pierderi; 
-D-na Simion Nicoleta, cetăţean 
român, domiciliată în Bucureşti, str. 
Tufanelelor nr.8, bl. P28, sc2, et. 1, 
ap.15, sector 6, născută la data de 
18.08.1968 în Ors Balcesti, Jud. 
Vilcea, identificată cu CI, seria RX 
nr.941281 emis de SPCEP S6 biroul 
nr. 4, la data de 20.07.2016, CNP 
2680818380073, deţinând  239 
acţiuni nominative cu valoare 
nominală de 20 lei fiecare,  în 
valoare totală de 4.780 lei, reprezen-
tând  0,1010 % din capitalul social 
şi participarea la beneficii şi pier-
deri; -Dl. Ciuca Ioan,  cetăţean 
român, domiciliată în Bucureşti, 
Cal. Giuleşti nr. 115, bl. 1, sc. D, et. 
5, ap.125, sector 6, născut la data de 
11.08.1928 în Mun. Bucureşti, sec. 
8, identificat cu CI, seria RD nr. 
512811, emis de SPCEP S6 biroul 
nr. 1, la data de 08.02.2007, CNP 
1280811400102, detinand  237 
acţiuni nominative cu valoare 
nominală de 20 lei fiecare, în 
valoare totală de 4.740 lei, reprezen-
tând  0,1002% din capitalul social şi 
participarea la beneficii şi pierderi; 
-Dl. Gherasim Cristian, cetăţean 
român,  domiciliată în Bucureşti, 
Str. Hrisovului nr.30, bl. 5, et.2, ap.6, 
sector 1, născut la data de 
30.08.1966 în Mun. Bucureşti, sec. 
1, identificat cu CI, seria RT nr. 
515506 emis de SPCEP S1 biroul 
nr. 5, la data de 19.09.2007, CNP 
1660830416011, deţinând  237 
acţiuni nominative cu valoare 
nominală de 20 lei fiecare, în 
valoare totală de 4.740 lei, reprezen-
tând  0,1002% din capitalul social şi 
participarea la beneficii şi pierderi; 
-D-na Baches Iulieana Ioana, cetă-
ţean român, domiciliată în Bucu-
reşti, Drm. Sarii nr. 22, bl. A48, sc1, 
et.1, ap.5, sector 6, născută la data 
de 05.04.1956 în Com. Ulmi-sat 
Poenari, Jud. Giurgiu, identificată 
cu CI, seria RR nr.584357, emis de 
SPCEP S6 biroul nr. 3, la data de 
09.04.2009, CNP 2560405400749, 
detinand  233 acţiuni nominative 
cu valoare nominală de 20 lei 
fiecare,  în valoare totală de 4.660 
lei, reprezentând  0,0985% din capi-
talul social şi participarea la bene-
ficii şi pierderi; -D-na Stoica Ana, 
cetăţean român, domiciliată în 
Bucureşti, Str. Mixandrei nr.18, 
sector 4, născută la data de 
23.02.1956 în Bucureşti sect. 5, 
identificată cu CI, seria RX 
nr.431749, emis de S.P.C.E.P. Sector 
4, la data de 06.02.2014, CNP 
2560223400149, deţinând  201 
acţiuni nominative cu valoare 
nominală de 20 lei fiecare,  în 
valoare totală de 4.020 lei, reprezen-
tând  0,0849% din capitalul social şi 
participarea la beneficii şi pierderi; 
-D-na Dumitrescu Cristina, cetă-
ţean român, domiciliat în Bucu-

reşti, Cal. Grivitei nr. 156, sc. E, 
et.6, ap.160, sector 1, născut la data 
de 18.04.1977, în Mun. Bucureşti, 
identificat cu CI, seria RR, nr. 
910396, emis de SPCEP Sector 1 la 
29.03.2012, CNP 2770418413033, 
deţinând  190 acţiuni nominative 
cu valoare nominală de 20 lei 
fiecare, în valoare totală de 3.800 
lei, reprezentând 0,0803% din capi-
talul social şi participarea la bene-
ficii şi pierderi; -D-na Matei Rodica, 
cetăţean român,  domiciliată în 
Bucureşti, Bld. Iuliu Maniu nr.65, 
bl. 7P, sc. 10, et.2, ap. 312, sector 6, 
născută la data de 05.12.1953, în 
Bucureşti sect. 7, identificată cu CI, 
seria RD nr.606444, emis de SPCEP 
S6 biroul nr.  2,  la data de 
08.12.2008, CNP 2531205400318 
deţinând  162 acţiuni nominative 
cu valoare nominală de 20 lei 
fiecare, în valoare totală de 3.240 
lei, reprezentând  0,0685% din capi-
talul social şi participarea la bene-
ficii şi pierderi; -D-na Stan 
Luminita, cetăţean român,  domici-
liată în Bucureşti, Bld. Uverturii 
nr.4, bl. C3, sc. 3, et.4, ap. 54, sector 
6, născută la data de 07.08.1971, în 
Ors Titu, jud. Dimbovita, identifi-
cată cu CI, seria RT nr.958644, 
emis de S.PC.E.P. Sector 6, la data 
de 09.08.2013, CNP 2710807154222 
deţinând 142 acţiuni nominative cu 
valoare nominală de 20 lei fiecare, 
în valoare totală de 2.840 lei, repre-
zentând  0,0600% din capitalul 
social şi participarea la beneficii şi 
p ierder i ;  -D-na  Munteanu 
Constanta- Aurora, cetăţean 
român, domiciliată în Bucureşti, 
Str. Tolbei nr.2, bl. C59, sc. 1, et.5 
ap. 31, sector 6, născută la data de 
15.05.1965, în  Bucureşti sect. 5, 
identificată cu CI, seria RR 
nr.939316 emis de SPCEP S6, la 
d a t a  d e  1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ,  C N P 
2650515400076, deţinând  142 
acţiuni nominative cu valoare 
nominală de 20 lei fiecare, în 
valoare totală de 2.840 lei, reprezen-
tând  0,0600% din capitalul social şi 
participarea la beneficii şi pierderi; 
-D-na Melnic Florica Emilia, cetă-
ţean român, domiciliată în Bucu-
reşti, Str. Constantin Radulescu 
Motru nr.14, bl. 27A, sc. B, et.5 ap. 
73, sector 4, născută la data de 
18.04.1940, în Mun. Galaţi, jud. 
Galaţi,  identificată cu CI, seria RR 
nr.662970 emis de SPCEP S4 biroul 
nr. 1, la data de 05.05.2010, CNP 
2400418400528, deţinând 128 
acţiuni nominative cu valoare 
nominală de 20 lei fiecare, în 
valoare totală de 2.560 lei, reprezen-
tând  0,0541% din capitalul social şi 
participarea la beneficii şi pierderi; 
-D-na Gheorghe Gabriela, cetăţean 
român, domiciliată în sat Chiajna. 
Com. Chiajna, jud. Ilfov, Str. Vlad 
Tepes nr.73,  născută la data de 
17.08.1963,  în  Bucureşti sect. 7,  
identificată cu CI, seria IF 
nr.518141 emis de SPCLEP  
Chiajna,  la data de 04.08.2016, 
CNP 2630817400391, deţinând 95 
acţiuni nominative cu valoare 
nominală de 20 lei fiecare, în 
valoare totală de 1.900 lei, reprezen-
tând  0,0401% din capitalul social şi 
participarea la beneficii şi pierderi; 
-D-na Ionita Teodora, cetăţean 
român, domiciliată în Bucureşti, 
Bld. Iuliu Maniu nr.184, bl. G, sc.2, 
et.4 ap. 125 sector 6, născută la data 
de 17.12.1960, în com. Sagna jud. 
Neamţ,  identificată cu CI, seria RT 
nr.488610 emis de SPCEP S6 biroul 
nr. 2,  la data de 11.06.2007, CNP 
2601217400291, deţinând  95 
acţiuni nominative cu valoare 
nominală de 20 lei fiecare, în 
valoare totală de 1.900 lei, reprezen-
tând  0,0401% din capitalul social şi 
participarea la beneficii şi pierderi; 
-D-na Iordan Valerica, cetăţean 
român, domiciliata în Bucureşti, 

Bld. 1 Mai nr.27, bl. C7, sc.1, et.4 
ap. 17, sector 6, născută la data de 
08.10.1968, în ors. Videle jud. 
Teleorman,  identificată cu CI, seria 
RR nr.551622 emis de SPCEP S6 
biroul nr. 3, la data de 09.12.2008, 
CNP 2681008344270, deţinând  95 
acţiuni nominative cu valoare 
nominală de 20 lei fiecare, în 
valoare totală de 1.900 lei, reprezen-
tând  0,0401% din capitalul social şi 
participarea la beneficii şi pierderi; 
-D-na Vascu Maria, cetăţean 
român, domiciliată în Bucureşti,  
Str. Clabucet nr. 56-58, sector 1, 
născută la data de 30.11.1951, în  
Bucureşti sect. 8,  identificată cu CI, 
seria RD nr.621196 emis de SPCEP 
S1 biroul nr. 5,  la data de 
19.06.2009, CNP 2511130400451, 
deţinând  95 acţiuni nominative cu 
valoare nominală de 20 lei fiecare, 
în valoare totală de 1.900 lei, repre-
zentând  0,0401% din capitalul 
social şi participarea la beneficii şi 
pierderi; -D-na Iancu Elena, cetă-
ţean român, domiciliată în Bucu-
reşti,  Bld. Iuliu Maniu nr. 160, bl. I, 
sc. A, ap.2, sector 6, născută la data 
de 13.01.1948, în  com. Oteleni jud. 
Iaşi,  identificată cu CI, seria RT 
nr.653150 emis de SPCEP S6 biroul 
nr. 2,  la data de 01.09.2009, CNP 
2480113400609 deţinând 94 acţiuni 
nominative cu valoare nominală de 
20 lei fiecare,  în valoare totală de 
1.880 lei, reprezentând  0,0397% 
din capitalul social şi participarea 
la beneficii şi pierderi; -Dl Maftei 
Jenica, cetăţean român,domiciliat 
în Bucureşti,  Ale. Arutela nr. 4, bl. 
M16, sc. A, ap. 61, sector 6, născut 
la data de 20.07.1962, în  com. 
Epureni jud. Vaslui,  identificat cu 
CI, seria RX nr.537789 emis de 
SPCEP S6 compart. Nr. 5,  la data 
d e  2 3 . 0 7 . 2 0 1 4 ,  C N P 
1620720400554, deţinând 94 
acţiuni nominative cu valoare 
nominală de 20 lei fiecare,  în 
valoare totală de 1.880 lei, reprezen-
tând  0,0397% din capitalul social şi 
participarea la beneficii şi pierderi; 
-D-na Vizi Maria, cetăţean român,  
domiciliată în Bucureşti, Str. Plt. 
Petre Ionescu nr.5, bl. X19, sc.1, 
et.1, ap.6, sector 3, născută la data 
de 26.09.1937, în Com Baloteşti, 
jud. Vrancea, identificată cu CI, 
seria RT nr.943685, emis de 
S.P.C.E.P. Sector 3, la data de 
19.07.2013, CNP 2370926400826, 
deţinând 51 acţiuni nominative cu 
valoare nominală de 20 lei fiecare, 
în valoare totală de 1.020 lei, repre-
zentând  0,0216% din capitalul 
social şi participarea la beneficii şi 
pierderi; -D-na Buga Simona- 
Renatte, cetăţean român, domici-
liată în Bucureşti,  Calea Plevnei nr. 
214 ap. 2, sector 6, născută la data 
de 04.12.1965, în  Bucureşti sect. 7,  
identificată cu CI, seria RT 
nr.570311 emis de SPCEP S6 biroul 
nr. 1,  la data de 19.06.2008, CNP 
2651204400019, deţinând 47 
acţiuni nominative cu valoare 
nominală de 20 lei fiecare,  în 
valoare totală de 940 lei, reprezen-
tând 0,0199% din capitalul social şi 
participarea la beneficii şi pierderi; 
-Dl Iancu Ioan, cetăţean român 
,domiciliat în Bucureşti,  Bld. Iuliu 
Maniu nr. 160, bl. I sc.A, ap. 2, 
sector 6, născut la data de 
12.10.1949, în  sat Harmanesti jud. 
Iaşi,  identificat cu CI, seria RT 
nr.421117 emis de SPCEP S6 biroul 
nr. 2, la data de 25.07.2006, CNP 
1491012400802, deţinând 47 
acţiuni nominative cu valoare 
nominală de 20 lei fiecare,  în 
valoare totală de 940 lei, reprezen-
tând  0,0199% din capitalul social şi 
participarea la beneficii şi pierderi; 
-D-na Descultescu Margareta, cetă-
ţean român, domiciliată în Bucu-
reşti, Str. Zboina Neagra nr. 3, bl. 
102, sc.2,  ap. 81, sector 6, născută 

la data de 14.08.1942, în  com. 
Buzescu, jud. Teleorman,  identifi-
cată cu CI, seria RD nr.410114 emis 
de Secţia 20,  la data de 24.09.2004, 
CNP 2420814400069, deţinând 43 
acţiuni nominative cu valoare 
nominală de 20 lei fiecare, în 
valoare totală de 860 lei, reprezen-
tând 0,0182% din capitalul social şi 
participarea la beneficii şi pierderi; 
-Dl Puica Gheorghe, cetăţean 
român, domiciliat în Bucureşti, 
Calea Plevnei nr. 214, sector 6, 
nascut la data de 11.11.1952, în 
Com. Stefan cel Mare jud. Argeş, 
identificat cu CI, seria RR 
nr.449490 emis de SPCEP S6 biroul 
nr. 1, la data de 07.05.2007, CNP 
1521111400466, deţinând 25 
acţiuni nominative cu valoare 
nominală de 20 lei fiecare,  în 
valoare totala de 500 lei, reprezen-
tând 0,0106% din capitalul social şi 
participarea la beneficii şi pierderi; 
-D-na Romeghe Ileana, cetăţean 
român, domiciliată în Bucureşti,  
Bld. Theodor Pallady nr. 7-11, bl. 
R5, sc. C, ap. 88, sector 3, născută 
la data de 25.06.1967, com. Dobro-
testi, jud. Teleorman,  identificată 
cu CI, seria RT nr.734835 emis de 
SPCEP S3 biroul nr. 4,  la data de 
04.03.2010, CNP 2670625341713, 
deţinând 25 acţiuni nominative cu 
valoare nominală de 20 lei fiecare,  
în valoare totală de 500 lei, repre-
zentând 0,0106% din capitalul 
social şi participarea la beneficii şi 
pierderi; -D-na Obreja Delia cetă-
ţean român, domiciliată în Bucu-
resti, Calea Călăraşi nr.249, bloc 65, 
sc.2, et.8,  ap. 67, sector 3, născută 
la data de 30.01.1961 în Mun. 
Tarnaveni, Jud. Mures, identificată 
cu CI seria RD nr. 791333 emisă de 
S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 
27.07.2012, CNP 2610130400770, 
deţinând 14 acţiuni nominative cu 
valoare nominală de 20 lei fiecare, 
în valoare totală de 280 lei, repre-
zentând 0,0059% din capitalul 
social şi participarea la beneficii şi 
pierderi; -D-nul Obreja Constantin 
cetăţean român, domiciliat în 
Bucureşti, strada Calea Călăraşi 
nr.249, bloc 65, sc.2, et.8, ap. 67, 
sector 3, născut la data de 
16.11.1956 în Mun. Bucureşti, 
sector 2, identificat cu CI seria RX, 
nr.626535, eliberata de, S.P.C.E.P. 
Sector 3 la data de 27.11.2014, CNP 
1561116400120 deţinând 3 acţiuni 
nominative cu valoare nominală de 
20 lei fiecare, în valoare totală de 60 
lei, reprezentând  0,0013% din capi-
talul social şi participarea la bene-
ficii şi pierderi; Acţionari persoane 
juridice: -Novum Business Invest 
S.R.L., societate înmatriculată în 
România, cu sediul în Splaiul 
Unirii nr. 197, et. 6, ap. 26 Duplex,, 
Sector 3, Bucureşti, România, înre-
gistrată la Registrul Comerțului 
Bucureşti sub numărul de înregis-
trare J40/6385/2015, cod unic de 
înregistrare (CUI) 28533895, repre-
zentată de Dl. Fleancu Ionut-
Cosmin, detinand 57 975 actiuni 
nominative cu valoare nominală de 
20 lei fiecare, în valoare totală de 
1.159.500 lei ,  reprezentând  
24,49975% din capitalul social şi 
participarea la beneficii şi pierderi; 
-Eden Capital Development S.R.L., 
societate înmatriculată în România, 
cu sediul în Prelungirea Ghencea 
nr. 91E, Camera 1, Et. 5, Ap. 33, 
Sector 6, Bucureşti, România, înre-
gistrată la Registrul Comerțului 
Bucureşti sub numărul de înregis-
trare J40/904/2009, cod unic de 
înregistrare (CUI) 25003037, repre-
zentată de Munteanu Razvan 
Nicolae, deţinând 57 975 acţiuni 
nominative cu valoare nominală de 
20 lei fiecare, în valoare totală de 
1.159.500 lei ,  reprezentând 
24,49975% din capitalul social şi 
participarea la beneficii şi pierderi;” 

2/ Art. 9.1 va avea urmăatorul 
conţinut: ”(1) Dreptul de proprie-
tate asupra acţiunilor se transmite 
între acţionarii societăţii prin 
înscrierea şi semnarea cesiunii în 
Registrul Acţionarilor de către 
cedent şi cesionar sau de manda-
tarii lor în baza unei procuri nota-
riale care rămâne la societate, cu 
respectarea legislaţiei fiscale aplica-
bilă transferului acţiunilor. (2) 
Transferul dreptului de proprietate 
asupra Acțiunilor se poate face în 
mod valabil şi fără declarație făcută 
în Registrul Acționarilor (respectiv 
fara a fi necesara semnatura ceden-
dului şi a cesionarului în Registrul 
Acţionarilor), in baza unei conventii 
de vanzare  semnata de cedent şi 
cesionar sau de mandatarii lor, şi a 
dovezii de plată integrală a pretului 
acţiunilor conform respectivei 
convenţii de vânzare. În acest caz, 
Preşedintele Consiliului de Admi-
nistraţie este împuternicit să facă 
menţiunile necesare şi să actuali-
zeze Registrul Acţionarilor socie-
tăţii conform convenţiei de vânzare 
adusă la cunoştinţa acestuia de 
către acţionarul/ acţionarii intere-
saţi parte/părţi a/ale unei asemenea 
convenţii.” 3/ Art. 12.1. va avea 
următorul conţinut: Adunarea 
generală a Acţionarilor este organul 
de conducere al societăţii care 
decide asupra activităţii acesteia şi 
asigură politica ei economică, 
comercială şi financiară potrivit 
competenţelor stabilite de lege şi de 
Actul Constitutiv. Acţionarii vor 
putea fi reprezentaţi în şedinţa 
adunării prin alţi acţionari, în baza 
unei împuterniciri acordate pentru 
respectiva adunare generală, care 
va  fi depusa  la societate cu cel 
puţin 24 de ore înaintea adunării, 
sub sancţiunea pierderii exerciţiului 
dreptului de vot la respectiva 
adunare generală. II. Revocarea 
Hotărârii AGEA Plevnei Residence 
Imobiliar S.A. nr. 1 din data de 
29.08.2014 1/  Aprobarea revocării 
Hotărârii AGEA Plevnei Residence 
Imobiliar S.A. nr. 1 din data de 
29.08.2014 prin care acţionarii 
societăţii au aprobat vânzarea 
imobilielor constând în terenuri şi 
construcţiile situate pe aceste tere-
nuri, situate în Calea Plevnei nr. 
145, sector 6 Bucureşti înscrise în 
CF 205360, CF 205359, CF 205361, 
CF 205358, CF 205357, CF 205356, 
CF 205355, CF 205354, CF 205364, 
CF 205363, CF 205362, CF 216799, 
CF 215852, CF 215853, CF 215854, 
CF 215855, CF 210499, CF 201498, 
CF 201497 (toate provenite din CF 
vechi 6001). III. Desemnarea unui 
semnatar al actului constitutiv 
actualizat şi a unui reprezentant în 
vederea îndeplinirii formalităţilor 
în fata ORCTB. 1/  În vederea 
ducerii la îndeplinire şi efectuării 
tuturor înregistrărilor corespunză-
toare, se va hotărâ desemnarea 
persoanei care să semneze actul 
constitutiv actualizat al Societăţii 
Plevnei Residence Imobiliar SA şi 
pentru efectuarea menţiunilor la 
ORCTB cu privire la înregistrarea 
şi publicarea în Monitorul Oficial al 
României Partea a IV-a a  hotărârii 
acţionarilor. La adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să voteze 
toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor la data de 
20.07.2017, considerată ca dată de 
referinţă. Dreptul de vot se poate 
exercita direct sau prin reprezen-
tant, în condiţiile legii. Materialele 
informative vor putea fi consultate 
la sediul societăţii Plevnei Resi-
dence Imobiliar SA, situat în Bucu-
reşti str. Calea Plevnei nr.145, Lot 2, 
sector 6, de luni până vineri, între 
orele 9,00-11,00. În cazul în care la 
prima convocare nu sunt întrunite 
condiţiile legale, a doua convocare 

este fixată în data de 22.07.2017, la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc.  Preşe-
dintele Consiliului de Administraţie 
al Societăţii Plevnei Residence 
Imobiliar SA Voitovici Aurora.

LICITAȚII  
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Olt organizează licitaţie publică cu 
strigare pentru atribuirea contrac-
tului de închiriere a unor spaţii în 
suprafaţă totală de 3mp, aflate în 
Slatina, str.Mihai Eminescu, nr. 
19-21, în incinta sediului Centrului 
de Reţinere şi Arestare Preventivă, 
după cum urmează: 1 mp în 
camera nr. 6, 1 mp în camera nr.11 
şi 1 mp în camera de aşteptare şi 
percheziţie corporală la încarcerare, 
în scopul implementării unui sistem 
de efectuare a convorbirilor telefo-
nice pentru persoanele private de 
libertate, conform art.133 şi art.246 
din HG nr.157/2016 privind regimul 
de aplicare a Legii nr.254/2013. 
Persoanele interesate se vor 
prezenta la sediul unităţii din 
Slatina, str. Primăverii, nr.15, jud.
Olt ,  de  unde,  în  per ioada 
09-26.06.2017, orele 08.00-11.00, 
pot solicita în scris fişa de date a 
achiziţiei, care se obţine contra 
sumei de 5.00 lei.

l Primăria Comunei Necşeşti 
organizează la data de 06.07.2016, 
ora 12.00, la sediul Primăriei, lici-
taţie publică pentru concesionarea 
unui teren intravilan, aflat în dome-
niul privat al Comunei Necşeşti, în 
suprafaţă totală de 16.480mp 
(compus din 5 loturi de 2.100mp, 
1.442mp, 4.503mp, 4.477mp şi 
3 .958mp)  ş i  suprafa ţa  de 
3 .366,45mp formată din 5 
construcţii (grajduri C1- 514,23mp; 
C2- 312,29mp; C7- 1.315,54mp; 
C8- 732,17mp şi C9- 492,31mp). 
Caietul de sarcini şi întreaga docu-
mentaţie poate fi achiziţionată până 
la data de 03.07.2017, ora 16.00, de 
la Primăria Necşeşti, iar înscrierile 
la licitaţie se fac la sediul Primăriei 
Necşeşt i ,  până la  data  de 
06.07.2017, ora 10.00. 

l S.C. Doroca S.A, prin lichidator 
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, dosar 
nr. 1508/40/2013 Tribunal  Botosani, 
anunţă scoaterea la vânzare, a acti-
velor societăţii debitoare, după cum 
urmează: A. Imobil situat în 
Dorohoi, str.Brazi nr.1 amplasat pe 
teren în concesiune de la municipiul 
Dorohoi, compus din: 1.Restaurant 
Hotel Cabana Brazi cu subsol, 
parter şi etaj cu s.c la sol de 701,10 
mp; 2.Magazie cu s.c. la sol de 34,30 
mp; 3.Magazie si beci cu s.c. la sol 
de 97,20 m.p.; Pretul de vanzare 
fiind de 1.725.900 lei (386.800 Eur) 
fără TVA (100%). B. Spaţiu comer-
cial situat în Dorohoi, Bld.Victoriei 
nr.14, bl.A10-parter, în suprafaţă 
utila de 284,72 m.p.;1. Terenul in 
cota indiviza de 62,72 mp este 
concesionat de la municipiul 
Dorohoi. Pretul de vanzare fiind de 
301.100 lei (67.500 Eur) fără 
TVA,(100%). C. Spaţiu comercial 
situat in Dorohoi, str. Grigore 
Ghica nr.5, bl.C7-parter, în supra-
faţă utila de 101,90 mp (construita 
137,50 mp). Terenul în cota indiviza 
de 32,50 mp este concesionat de la 
municipiul Dorohoi, la pretul de 
132.800 lei (29.800 Eur) fără 
TVA(100%). D. Spaţiu comercial 
situat in Dorohoi, Aleea Duzilor 
nr.12, bl.E1-parter, în suprafaţă 
utila de 245,50 mp (construita 
266,90 mp). 17. Terenul în cota 
indiviza de 61,89 mp este concesi-
onat de la municipiul Dorohoi. la 
pretul  de 172.500 lei (38.700 eur) 
fără TVA(100%). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor ce urmează a fi scoase la 
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vânzare au obligaţia, sub sancţiunea 
decăderii, să facă dovada acestui 
fapt, cu o zi inainte de data licitatiei, 
orele15.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 
43, jud. Iaşi. Licitaţiile vor avea loc 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Iasi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi, 
in data de 23.06.2017, 30.06.2017, 
07.07.2017, 14.07.2017 si in data de 
21.07.2017 orele 14:.00, şi se va 
desfăşura în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de  
15.03.2016. Adjudecarea se va face 
în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiei. Garantia 
este in cuantum de 10% din 
valoarea de vanzare. Relaţii supli-
mentare se pot obţine: C.I.I. Pohrib 
Ionela la telefoanele: 0232.240890; 
0742.109899, Fax 0232.240890.

l SC Grup XL Company SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 

Ionela, anunţă scoaterea la vânzare 
a activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: Activul nr.1: Hala de 
depozitare si birouri administrativ- 
compus din teren cu suprafata de 
3.127 mp si constructii cu suprafata 
utila de 2.454 mp. situat in Iasi, 
Calea Chisinaului nr.35 Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei (respectiv 531.000 
Eur) (60% din valoarea de evaluare 
fara TVA). Activul nr.2: Proprietate 
imobiliara- teren situat in Zona 
Antibiotice, jud.Iasi cu front la 
E583, avand suprafata de 8.558 mp. 
Pretul de vanzare fiind in cuantum 
de 682.619,40le i  ( respect iv 
154.038EUR) (60% din valoarea de 
evaluare fara TVA). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea 
decăderii, să facă dovada acestui 
fapt până la data de 21.06.2017 
orele 11.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 
43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din 

Iasi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi, 
in data de 22 iunie 2017 orele 12:00 
şi se va desfăşura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 
24.03.2017. Adjudecarea se va face 
în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiei, Regulament 
ce poate fi consultat atat la dosarul 
cauzei cat si la sediul lichidatorului. 
Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de orga-
nizare şi desfăsurare a licitaţiei. 
Ofertantii sunt obligati sa depuna, 
pana la termenul de vanzare, o 
garantie de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de ince-
pere a licitatiei. Garantia se va 
depune in numerar, prin  plata in 
contul indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,  
jud. Iaşi, până la data de 22.06.2017, 
orele 11.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
t e l e f o a n e l e :  0 2 3 2 . 2 4 0 8 9 0 ; 
0742.109899, Fax 0232.240890.

l Debitorul SC SGF Group 
Managment SRL, CIF:15897665; 
sediul social Bucuresti, str.Nicolae 
Caramfil, nr. 71-73, sector 3, 
J40/15207/2003, aflata  în procedură 
de faliment in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 41119/3/2016 
prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentata de ec 
Popescu Emil, cu sediul procesual 
ales în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
ţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate 
la vânzare: Bunul mobil „Instalatie 
de valorificare a cenusii de pirita 
prin metoda flotatiei” compus din: 
Valoarea bunului mobil „Instalatie 
de valorificare a Cenusii de pirita 
prin metoda flotatiei” este in suma 
de 396.195 lei exclusiv TVA. Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la 
vânzarea bunul mobil * Instalatie de 
valorificare a Cenusii de pirita prin 
metoda flotatiei * descris anterior, o 
reprezinta sentinta din data de 
21.11.2016 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr. 41119/3/2016 aflat 
pe rolul Tribunalului Bucuresti. 

Licitaţia va avea loc la biroul lichi-
datorului judiciar din localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi la data de 
26.06.2017 orele 15:00. Informăm 
toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi 
să depuna o garanţie reprezentând 
10% din preţul de pornire al licita-
ţiei si sa achite caietul de sarcini in 
suma de 1000 lei. Contul unic de 
insolvență al debitoarei SC SGF 
Group Managment SRL este: 
RO35RNCB0482078078260001 
deschis la Banca Comerciala 
Romana. Invităm pe toti cei care 
vor să participe la şedinţa de licitaţie 
din data de 12.06.2017 orele 15:00 să 
depună oferte de cumpărare şi 
documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație până la data de 
12.06.2017 orele 13:00 la adresa 
menționată anterior respectiv Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra 
bunului mobil sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sanc-
tiunea prevazută de lege. Relaţii la 
telefon 0742592183, tel./fax  : 
0252354399 sau la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro.; 
site www.consultant-insolventa.ro. 
Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL.
 

PIERDERI  
l Pierdut legitimatie de transport 
pe numele Tirzila Andrei. O declar 
nula.

l Societatea Cricos Abruch SRL, 
J6/49/2016, C.U.I. 35439069, repre-
zentat prin Asociat Unic Lupsor 
Darius Cosmin, declar pierdut 2 
certificate constatatoare: -pentru 
sediul social: Bistriţa, str. Someşului, 
Nr.2, et. 3, Ap. 86, jud. BN, -pentru 
activitate autorizată la terţi. Le 
declar nule.

l Clubul Sportiv Victoria Tandarei 
cu sediul in localitatea Tandarei, 
strada Stadionului nr.1, avand CUI 
26624385, declar pierdut Certificat 
d e  I d e n t i t a t e  S p o r t i v a 
numarul.0055131 din 25.05.2010, 
emis de Ministrul Tineretului si 
Sportului. Acest document este 
declarat NUL.

l Pierdut atestate CPC şi ADR 
emise de ARR Vâlcea pe numele 
Popescu Constantin Daniel cu domi-
ciliul în com. Ștefăneşti, sat Dobruşa, 
jud. Vâlcea. Se declară nule.

l Pierdut Contract vanzare cumpa-
rare, pe numele Radulescu Didina. 
Il declar nul.

l Pierdut Contract construire, 
Proces verbal de predare preluare, 
Agache Lucica. Le declar nule.

l Pierdut Proces verbal din 
26.09.1974, pe numele Toader N. 
Stefan. Il declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare inte-
grala aferent Contract vanzare 
cumparare cu plata in rate nr. 
20690, incheiat cu SC Cotroceni SA, 

pe numele Militaru Marin si Mili-
taru Dobra. O declar nula.

l Pierdut Adeverinta achitare inte-
grala locuinta, Lotzcar Gherghina. 
O declar nula.

l Pierdut Proces verbal nr. 
272 /16 .02 .2004  e l iberat  de 
CGMB-AFI,  Rotaru Teodor 
Laurentiu. Il declar nul.

l Pierdut Contract construire nr. 
0058/1970 si Proces verbal predare 
primire receptie din 26.01.1972, pe 
numele Miehs Leonard si Miehs 
Rene Felicitas Ema. Le declar nule.

l Pierdut Proces verbal din 
14.11.1979 pe numele Ionescu Ion si 
Ionescu Elena. Il declar nul.

l Pierdut certificat constatator punct 
de lucru nr.21526 al SC Power Stan-
dard Central SRL, CUI: 35787292; 
J24/367/2016. Il declarăm nul.

l S.C. IARA Evenimente S.R.L., 
C.U.I. 17827488, J40/13308/ 
29.02.2005, cu sediul social în Bucu-
reşti, sector 6, Aleea Moineşti nr. 6, 
declar pierdut C.U.I.-ul societăţii 
menţionate mai sus, seria B, nr. 
0888733, emis de Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului.

l Firma Internaţional Management 
Agency S.R.L., cu sediul în Bucu-
reşti, sector 5, str. Anul 1821, nr. 16, 
cu J40/1491/2005, C.U.I. 17167594, 
pierdut certificat de înregistrare. Îl 
declar nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș anunță valorificarea prin lici-   

tație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 

fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând BACIU ION - Tigveni, după cum urmează: Denumire, 

Valoare [lei, fără TVA]; Teren în suprafață de 0,50 ha arabil, 

punctul Drăghicioaia, 3.300 lei; Teren în suprafață de 0,57 ha 

livezi , punctul Spinete, 5.100 lei; Teren în suprafață de 0,45 ha 

pomi, punctul Peste Vale, 3.100 lei; Teren în suprafață de 0,15 ha 

livezi, punctul Ghionoaia, 1.300 lei; Teren în suprafață de 0,44 ha 

arabil, punctul Ghionoaia, 2.850 lei; Teren - livezi pomi și fânețe în 

suprafață de 7500 mp, 8.300 lei; Teren - livezi pomi în suprafață 

de 27 000 mp, 23.850 lei. Prețurile de pornire menționate 

reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind a patra licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții      

vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în       

plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din 

valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să 

fie efectuată astfel încât, în ziua licitației suma să poată fi 

confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 

RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de 

Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 

celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură 

fiscală republicat, până în ziua de 10.07.2017. Licitația va avea loc 

în data de 11.07.2017, ora 13.00, la sediul Serviciului Fiscal 

Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 

invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 

pot afla de la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, 

telefon 0248.722.159.

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

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

Municipal Oltenița. Nr. 19486. Data 15.06.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. 

Licitația a II - a. Agenția Națională de Administrare Fiscală - A.J.F.P. Călărași - Serviciul Fiscal Municipal 

Oltenița, cu sediul în municipiul Oltenița, Județul Călărași, bulevardul Republicii, Bloc Republicii, 

Tronson 1, în temeiul art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face 

cunoscut că în ziua de 27, luna iunie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Oltenița, bulevardul 

Republicii, Bloc Republicii, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului S.C. ROTRANSCOM INTERNAȚIONAL S.R.L., cu sediul fiscal în localitatea 

Oltenița, județul Călărași, bulevardul 1 Decembrie, nr. 50, cod fiscal RO 30504875, dosar de exe-

cutare nr. 1 din 2015: 1. Autoutilitară MAN, 27190 lei; 2. Semiremorcă Schmitz, 7553 lei; Total: 34743 

lei. Prețurile nu includ TVA. Cota de taxă pe valoare adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 

19%/ neimpozabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 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 (ce se va vira în contul 

RO27TREZ2015067XXX005109 deschis la Trezoreria Municipiului Calarași - beneficiar A.J.F.P. Călă-

rași, CUI 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoane juridice 

de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 

persoane fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 

obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 

scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța jude-

cătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate 

cu prevederile art. 260 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor 

art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se 

ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul Serviciului Fiscal Municipal Oltenița, bulevardul Republicii, 

Bloc Republicii, Tronson 1 sau la telefon numărul 0242.513.166, orele 8.30 - 16.30.




