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OFERTE SERVICIU
l Angajam agenti de curatenie, 
program 3ore/zi dimineata in 
Mall zona Berceni. Oferim 
contract de munca si conditii 
deosebit de civilizate. Cautam 
oameni harnici, punctuali si 
seriosi. Tel.: 0757117471.

l Societate de pază angajează 
agenți de securitate și intervenție 
atestați pentru control trafic CFR 
și însoțire transporturi de bunuri 
pe cale ferată (gardare). Vârsta 
maximă 40 ani. Relații la nr.de 
tel. 0785.285.972.

l SC Nordin Consulting Prest 
SRL angajeaza pentru sediul din 
Ploiesti, comisioner pe perioada 
nedeterminata. Cerinte: lb. 
engleza, lb. ebraica, diploma 
absolvire Harvard Business 
School. CV-urile se primesc pana 
la data de 25.04.2017. Relatii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n 
0728455226.

l Muzeul Civilizaţiei Dacice și 
Romane organizează la sediul său 
din loc. Deva, B-dul 1 Decembrie, 
nr. 39, jud. Hunedoara, concurs 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a postului contrac-
tual de execuție vacant de: -Bibli-
otecar - studii superioare, gradul 
IA, normă întreagă, în cadrul 
Secției de Istorie și Artă Deva (1 
post); concursul va avea loc în 
data de 18.05.2017, ora 9:00 - 
proba scrisă și în data de 
24.05.2017, ora 9:00 - interviul. 
Dosarele de participare la concurs 
vor fi depuse până la data de 
10.05.2017, ora 14:00 la sediul 
instituției, biroul Resurse Umane. 
Persoană de contact: Popescu 
Adriana Cristina,  tel /fax. 
0254/216750/212200, int. 2023.

l Primăria Oraș Bechet, cu 
sediul în localitatea Bechet, 
str.A.I.Cuza, nr.100, judeţul Dolj, 
organizează concurs, conform 
Legi i  nr.188/1999,  pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de: -consilier juridic, clasa I, grad 
profesional debutant: 1 post. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-proba  scr i să  în  data  de 
25.05.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 29.05.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul știinţelor juri-
dice; -vechime:-. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Orașului Bechet, 
str.A.I.Cuza, nr.100, judeţul Dolj. 

Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Orașului Bechet, 
Compartiment Resurse Umane, 
persoană de contact: Radoi Gigi 
Alin, telefon: 0251.336.826, fax: 
0251.337.197, e-mail: bechet@
cjdolj.ro

l Autoritatea pentru Suprave-
gherea și Protecţia Animalelor, cu 
sediul în localitatea București, 
Şos.Olteniţei, nr.169, sector 4, cu 
punctul de lucru în str.Calea 
Călărașilor, nr.179, sector 3, 
București, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: -Şoferi I, 
2 posturi; -Muncitori necalifi-
caţi-prinzători câini, 1 post; 
-Proba scr i să  în  data  de 
18.05.2017, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de 24.05.2017, ora 
11.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.Condiţiile generale: 
1.1.Condiţiile generale pentru 
participarea la concursul orga-
nizat în vederea ocupării funcţi-
ilor scoase la concurs sunt cele 
prevăzute în Titlul I, Cap.I, 
Secţiunea 1, Art.3 din HG 
286/23.03.2011, pentru aprobarea 
regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, modificată și 
c o m p l e t a t ă  p r i n  H G 
1027/11.11.2014. 2. Condiţiile 
specifice: 2.1.Condiţii specifice 
pentru posturile de șoferi: -studii 
generale; -carnet de conducere 
categoria B; -cunoștinţe minime 
de mecanică auto; -vechime de 
minim 2 ani. 2.2.Condiţii specifice 
pentru postul de muncitor necali-
ficat-prinzător câini: -fără studii 
sau studii generale; -fără experi-
enţă în domeniu. 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 punctul de lucru din 
Str.Calea Călărașilor, nr. 179, 
sector 3, București. Relaţii supli-
mentare la sediul punctului de 
lucru din Str.Calea Călărașilor, nr. 
179, sector 3, București, persoană 
de contact: Zanfir Jenica, Biroul 
Resurse  Umane ,  t e l e fon : 
312.95.55, int.105.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, 
localitatea București,  Şos. 
Vergului, Nr. 12, Sector 2, organi-
zează la sediul spitalului concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante contractuale de 
execuție, perioadă nedeterminată, 
conform HG nr. 286/2011, de: 
-asistent medical -studii superi-
oare -Secția Alergologie și Imuno-
logie Clinică; -asistent medical 
dietetică și nutriție -PL -Bloc 
a l i m e n t a r ;  - î n g r i j i t o a r e 
-Farmacie. Condițiile generale și 
specifice: Asistent medical diete-
tică și nutriție -PL: -diplomă de 
școală sanitară postliceală sau 
echivalentă; -6 luni vechime în 
specialitate; -Asistent medical 
generalist -studii superioare: 
-diplomă de licență în speciali-
tate; -6 luni vechime ca asistent 
medical; -Îngrijitoare -școală 
generală; -fără vechime. Data 

concursului: 18.05.2017, ora 10.00 
-proba scrisă; 23.05.2017 -inter-
viul, ora 10.00. Data-limită de 
depunere a dosarelor: 10.05.2017, 
până la ora 15.00. Calendarul de 
desfășurare a concursului, biblio-
grafia și tematica se afișează la 
sediul și pe site-ul spitalului: 
www.spitalmalaxa.ro. Date de 
contact: Ec. Anghel Daniela, 
tel.021.255.50.85. 

l Centrul Regional de Transfuzii 
Sanguine Constanţa, cu sediul în 
localitatea  Constanţa, str.Nicolae 
Iorga, nr. 85, judeţul Constanţa, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: conducător auto, 1 
p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă în 
data de 18.05.2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
23.05.2017, ora 12.00; -proba 
practică în data de 23.05.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -condiţiile de studii: 
diplomă de bacalaureat sau 
diplomă de absolvire a învăţă-
mântului mediu ori profesional 
de specialitate; -vechimea în 
muncă în activitate ca șofer: 
minimum 3 ani; -permis de 
conducere pentru șofer profesio-
nist; -abilităţi, calităţi și aptitudini 
necesare; -responsabilitate, adap-
tabilitate, reflexe bune în dome-
niul conducerii auto; -abilităţi în 
comunicare scrisă și verbală. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul CRTS Constanţa, strada 
Nicolae Iorga, nr. 85, Constanţa. 
Relaţii suplimentare la sediul 
CRTS Constanţa, strada Nicolae 
Iorga, nr.85, Constanţa, persoană 
de contact: ec.Peltecu Elena, 
telefon/fax: 0341.180.014, e-mail: 
crts_constanta@yahoo.com

l Primăria comunei Apateu 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiiei publice de 
execuţie, vacante la: Comparti-
mentul urbanism, agricol și 
cadastru consilier, clasa a I, grad 
profesional debutant (1 post); 1. 
Probele stabilite pentru concurs: 
selecţia dosarelor de înscriere, 
probă scrisă, interviu. 2. Condi-
ţiile de desfășurare a concursului: 
Data până la care se pot depune 
dosarele de înscriere: în termen de 
maximum 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a; Data, ora și locul organi-
zării probei scrise: 25.05.2017, ora 
11, sala de ședințe a Primăriei 
comunei Apateu. Data, ora și 
locul organizării probei interviu: 
27.05.2017, ora 11, sala de ședințe 
a Primăriei comunei Apateu. 
Condiţiile de desfășurare a 
concursului, condiţiile de partici-
pare la concurs, tematica și bibli-
ografia stabilita se afișează la 
sediul instituţiei și pe site-ul www.
apateu.ro. Relații suplimentare se 
obțin la sediul Primăriei Comunei 
Apateu, nr. 364, Județul Arad, 
t e l e f o n  t e l . / f a x :  0 2 5 7 -
327301/0257-327022,

l Primăria Comunei Şendreni, 
cu sediul în sat Şendreni, nr.332, 
comuna Şendreni, judeţul Galaţi, 

organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcţiei contractuale de 
execuţie vacantă de șofer în 
cadrul Serviciului Public de Salu-
brizare. Concursul constă în 3 
etape: -selecţia dosarelor; -proba 
scrisă; -interviul. Concursul se va 
desfășura în perioada 18 mai-22 
mai 2017, la sediul Primăriei 
Comunei Şendreni, din sat 
Şendreni ,  nr.332,  comuna 
Şendreni, judeţul Galaţi, potrivit 
procedurii stabilite în Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare, 
după cum urmează: -dosarele de 
concurs se depun în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului privind organi-
zarea concursului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a; -selecţia dosarelor se face în 
maximum 2 zile lucrătoare de la 
data expirării termenului de 
depunere a dosarelor, respectiv 
până la data de 11.05.2017, ora 
16.00; -proba scrisă va avea loc în 
data de 18.05.2017, ora 10.00; 
-interviul se va desfășura în data 
de 22.05.2017, ora 10.00. Condi-
ţiile generale de ocupare a funcţi-
ilor contractuale vacante sunt cele 
prevăzute de art.3 din HG nr. 
286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice de ocupare a funcţiei 
contractuale de execuţie de șofer: 
-studii generale; -permis de 
conducere valabil categoria C; 
-vechime necesară ocupării func-
ţiei: minimum 1 ani. Dosarul de 
concurs va conţine următoarele 
documente conform art.6 din HG 
nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare: a) cerere 
de înscriere la concurs care se 
pune la dispoziţia candidaţilor 
prin secretarul comisiei de 
concurs din cadrul Primăriei 
Comunei Şendreni; b)copia 
actului de identitate sau orice act 
care să ateste identitatea, potrivit 
legii; c)copiile documentelor care 
să ateste nivelul studiilor și ale 
altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, precum și 
copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice 
ale postului; d)copia carnetului de 
muncă sau, după caz, o adeve-
rinţă care să ateste vechimea în 
muncă și vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei contractuale; e)cazierul 
judiciar sau o declaraţie pe 
proprie răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pe care 
candidează; f)adeverinţa care să 
ateste starea de sănătate cores-
punzătoare, eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concur-
sului de către medicul de familie 
al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; g)
curriculum vitae. Copiile de pe 
acte se prezintă însoţite de docu-
mentele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu origi-
nalul de către secretarul comisiei 
de concurs. În cazul depunerii 
declaraţiei pe proprie răspundere 
că nu are antecedente penale, 
candidatul declarat admis la 
selecţia dosarelor are obligaţia de 
a completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel 
mai târziu până la data desfășu-
rării primei probe a concursului, 
respectiv data de 31.03.2017. 
Dosarele se depun la secretarul 
comisiei, la sediul Primăriei 

Comunei Şendreni, până la data 
de 11.05.2017, ora 16.00. Relaţii 
suplimentare la nr.de telefon: 
0236.826.375.

l Comuna Dorna Candrenilor 
cu sediul in: localitatea  sat Dorna 
Candrenilor, nr.85, judeţul 
Suceava,  în baza HG 188/1999, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant pe 
perioada nedeterminata pentru 
functie publica: Denumirea 
postului- referent, clasa III, debu-
tant, la Compartimentul SVSU 
din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Dorna 
Candrenilor; Condiții de partici-
pare la concurs: a) are cetăţenia 
română și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și 
vorbit; c) are vârsta de minimum 
18 ani împliniţi; d) are capacitate 
deplină de exerciţiu; e) are o stare 
de sănătate corespunzătoare 
funcţiei publice pentru care 
candidează, atestată pe bază de 
examen medical de specialitate; f) 
îndeplinește condiţiile de studii 
prevăzute de lege pentru funcţia 
publică; g) îndeplinește condiţiile 
specifice pentru ocuparea funcţiei 
publice;|[h) nu a fost condamnată 
pentru săvârșirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
sau contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârșite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei 
publice, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea; (text 
original în vigoare până la 1 
februarie 2014) ]|  h) nu a fost 
condamnată pentru săvârșirea 
unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului sau contra 
autorităţii, infracţiuni de corupţie 
și de serviciu, infracţiuni care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, 
infracţiuni de fals ori a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei publice; i) nu a 
fost destituită dintr-o funcţie 
publică sau nu i-a încetat 
contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în 
ultimii 7 ani; j) nu a desfășurat 
activitate de poliţie politică, astfel 
cum este definită prin lege. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: -Studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în speciali-
tate studiilor necesare ocupării 
postului:nu este cazul. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: 
Proba scrisă:- data de 29.05.2017 
ora 10,00, la sediul  Primăria 
Dorna Candrenilor, judeţul 
Suceava. Interviu:- data de 
30.05.2017 ora 10,00 la sediul 
Primăria Dorna Candrenilor, 
judeţul Suceava. Dosarele de 
inscriere se depun la sediul insti-
tutiei in  termen  de  20 de zile 
calendaristice de la data publicarii 
anuntului in Monitorul Oficial. 
Date contact: tel. 0230/575005  
email:primariadc@yahoo.com. 
Primar Candrea Dănuț.

PROPUNERI AFACERI
Vând clinică medică funcţio-
nală, București, Sectorul 2, 
cladire P+2, 7 cabinete medi-
c a l e .  P r e ţ  n e g o c i a b i l : 
750.000Euro. 0755.056.800

CITAȚII  
l Numitul Marcă Adrian, este 
citat în data de 02.05.2017, în 
dosarul nr. 33440/215/2016, 
complet CMF2, în calitate de 
pârât, în proces cu reclamanta 
Marcă Leliana.

l Numitul Nicolae Roberto 
George, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Italia, localitatea 
Pescara, Via San Donato 157, 
CAP65129, este citat la Judecă-
tor ia  Pi teș t i ,  pe  data  de 
15.05.2017, ora 8,30, completul 
C1-1, în calitate de pârât în 
dosarul civil nr. 18298/280/2016, 
în proces cu Nicolae Georgescu și 
Nicolae Livia, în calitate de recla-
manţi, decădere din drepturi 
părintești. 

l Numitul Mironov Ivan cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
localitatea Suceava, Str. Priete-
niei,  nr. 2, Bl. 91, Sc. C, Ap. 2, 
judetul Suceava, este citat la 
Judecatoria Suceava pe data de 
18.05.2017, ora 08.30, completul 
C16 old, camera 104 in calitate de 
p a r a t  d o s a r u l  c i v .  n r. 
2291/314/2015, in procesul de 
fond funciar cu reclamanta AN 
Apele Romane-Aba Siret prin 
SGA Suceava.

DIVERSE  
l Promoţia 1967 a Liceului 4 
Brăila are întâlnirea de 50 de ani 
la restaurant "Orient" Brăila în 26 
ma i ,  o r a  13 . 00 .  Cont ac t 
0757/576578, 0728/857391.

l Partidul Botoșănenilor și 
Partidul Gălăţenilor anunţă fuzi-
unea prin contopire și înfiinţarea 
"Partidului Regal". Actele de înfi-
inţare și fuziune sunt depuse la 
Tribunalul București, cu data de 
25.04.2017.

l Judecătoria Iași în dosar nr. 
24518/245/2015 admite acțiunea 
formulată de reclamantul Picio-
roaga Constantin cu domiciliul 
procedural ales la Cabinet de 
avocat „Gușă Claudia Loreley”, 
din Iași, șos. Moara de Foc, nr. 1, 
bl. 407, sc. B, et. 7, ap. 29, în 
contradictoriu cu pârâta Picio-
roaga Andra Ioana, cu domiciliul 
în satul și comuna Valea Lupului, 
str. Primăverii, nr.24. Desface 
căsătoria încheiată la 26.07.2014 
și înregistrată la Registrul Stării 
Civile al Municipiului Iași la 
nr.1008 din aceeași dată, din 
culpă comună. Pârâta va reveni 
la numele avut anterior căsăto-
riei, acela de „Rusu”. Obligă 
pârâta la plata cheltuielilor de 
judecată în cuantum de 330 lei 
reprezentând taxa de timbru, 
onorariu curator și cheltuielile 
privind citarea pârâtei prin publi-
citate. Cu drept de apel în 30 de 
zile de la comunicare, calea de 
atac urmând a fi depusă la Jude-
cătoria Iași, sub sancțiunea 
anulării. Pronunțată în data de 
13.10.2016. Pronunțarea se va 
face prin punerea soluției la 
dispoziția părților prin mijlocirea 
grefei instanței.

l Aducem la cunoștința vecinilor 
și publicului interest posibilitatea 
de a formula observații asupra 
propunerilor din documentația de 
urbanism Plan Urbanistic Zonal: 
”Inființare fabrică de produse de 
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panificație uscate prin schema de 
ajutor de stat GBER” generat de 
imobilul teren situat în satul 
Sculeni, comuna Victoria, județul 
Iași, identificat în  C.F. nr.63413, 
Nr. cad.63413, Parcela T6, CC 
50/1, A 50/2, A 50/3, Fn 50/4, 
inițiator S.C. ALIG S.R.L. 
Publicul este invitat să participle 
la: consultarea documentației și 
formularea observațiilor  (în scris) 
î n  p e r i o a d a  2 1 . 0 4 . 2 0 1 7 -
30.04.2017, între orele: 07.30-
15.30, asupra documentelor 
disponibile laCompartimentul 
relații cu cetățenii și registratura 
din cadrul Primăriei comunei 
Victoria, județul Iași, cu sediul în 
satul Victoria, nr.343, comuna 
Victoria, judeţul Iași, cod 707580, 
telefon 0232-295120, fax 0232-
295120, e-mail: primariavic-
tor ia@yahoo .com,  s i t e -u l 
instituției http://comunavictoria.
ro/, rubrica ”Contact”. Publicul 
este invitat să participe la ședința 
organizată în vederea clarificării 
sugestiilor și observațiilor cu 
privire la documentația de urba-
nism (PUZ) pentru: ”Inființare 
fabrică de produse de panificație 
uscate prin schema de ajutor de 
s t a t  G B E R ”  î n  d a t a  d e 
30.04.2017, ora 16,00 la sediul 
Primăriei comunei Victoria, 
județul Iași, pe o durată de 2 ore.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Gesa-
deum Market SRL desemnat prin 
hotararea nr. 1704 din data de 
29.03.2017, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 47092/3/2016, 
notificã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Gesadeum 
Market SRL, cu sediul in Bucu-
rești Sectorul 3, Intr. Patinoarului, 
Nr. 23, Bloc PM55, Scara 3, Etaj 
4, Ap. 108, CUI 27912122, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/432/2011. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva Gesa-
deum Market SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului 
București - secţia a VII-a Civila, 
cu referire la dosarul nr. 
47092/3/2016, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 12.05.2017; b) 
termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preli-
minar de creante 31.05.2017; c) 
termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 
23.06.2017; d) data primei sedinte 
a adunarii generale a creditorilor 
05.06.2017, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
04.05.2017, ora 14.00 la sediul 
administratorului judiciar.

l SC Hella Romania SRL 
anunţă publicul interesat asupra 
deciziei etapei de încadrare de 
către APM Timiș de a nu se 
efectua evaluarea impactului 
asupra mediului și evaluarea 
adecvată în cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul 
„Construire hală de producţie, 
birouri și parcare”, propus a fi 
amplasat în localitatea Ghiroda, 
strada Hella, nr. 3, judeţul Timiș. 

Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul APM 
Timiș, jud.Timiș, localitatea 
Ti m i ș o a r a ,  s t r a d a  L i v i u 
Rebreanu, nr.18-18A, în zilele de 
luni-joi, între orele 8.00-16.30, și 
vineri, între orele 8.00-14.00, 
precum și la următoarea adresă 
de internet: http://apmtm.anpm.
ro -acorduri de mediu. Publicul 
interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 5 
zile de la data publicării prezen-
tului anunţ, până la data de 
29.04.2017.

l Primaria Orasului Buftea, 
Judet  I l fov  Data  anunt : 
25.04.2017 consultare asupra 
propunerilor preliminare de 
elaborare a documentatiei PUZ 
Denumirea obiectivului de inves-
titii: PUZ - plan urbanistic zonal 
-dezvoltare unitate de productie 
hrana pentru animalele de 
companie" Beneficiar: SC Nordic 
Petfood Production SRL, cu 
sediul in Str.Calea Vitan, nr.240A, 
Sector.3, Bucuresti, punct de 
lucru, Str.Milano, nr. 6, oras 
Buftea, judet Ilfov. Proiectant: SC 
General Concept SRL, Calarasi. 
Propunere. SC Nordic Petfood 
Production SRL  are in planul de 
dezvoltare o noua investitie care 
va duce la optimizarea productiei 
printr-o linie noua de ultima 
generatie. Aceasta extindere va 
duce la crearea unui numar 
important de noi locuri de munca 
pentru cetatenii orasului Buftea. 
Noua linie  va cuprinde mai 
multe corpuri de cladiri: depozit 
de materii prime, zona de 
productie, zona ambalare precum 
si depozit de produse finite si 
expeditie. Constructiile se vor 
realiza pe terenurile proprietate 
privata ale beneficiarului situate 
pe Str. Independentei, oras 
Buftea, judet Ilfov in suprafata 
totala de 20.215 mp. Publicul este 
invitat sa transmita observatii 
asupra documentelor disponibile 
la sediul Primariei Buftea in peri-
oada 25.04.2017-09.05.2017 intre 
orele 10.00-14.00. Raspunsul la 
observatiile primite va fi comu-
nicat de catre initiator Primariei 
Buftea in termen de 10 zile de la 
incheierea termenului de primire 
a observatiilor. Persoana respon-
sabila cu informarea si consul-
tarea publicului, Primaria oras 
Buftea, tel.031.824.12.31.

SELECȚIE PROIECTE  
l Anunţ de Participare(1): 
Programul Naţional– Fondul 
pentru Azil, Migraţie și Integrare- 
Ref:  FAMI/17.03.
Inspectoratul General pentru 
Imigrări desfășoară o procedură 
de evaluare și selecţie a proiec-
telor de grant, vizând implemen-
tarea acţiunilor ”gestionarea 
Informaţiilor din Ţările de 
Origine”, „acordarea de asistenţă 
juridică solicitanţilor de azil” și 
„dezvoltarea de resurse educaţio-
nale pentru învăţarea limbii 
române și acomodare culturală a 
resortisanţilor și a beneficiarilor 
unei forme de protecţie în 
România”, din cadrul Progra-
mului Naţional– Fondul pentru 
Azil, Migraţie și Integrare. Data 
limită pentru depunerea propu-
nerilor este: 22.05.2017, ora 09:00. 
Perioada de selecţie și evaluare a 

proiectelor este: 22.05.2017, ora 
10:00– 19.06.2017. Instrucţiunile 
pentru solicitanţi în forma 
completă se găsesc pentru consul-
tare la Inspectoratul General 
pentru Imigrări, str. Lt. col. 
Constantin Marinescu nr. 15A, 
Sector 5, București și pe pagina 
de Internet www.igi.mai.gov.ro. 
Pentru informaţii detaliate și 
clarificări puteţi să ne contactaţi 
la tel. +4021.410.75.13 sau e-mail: 
sip.igi@mai.gov.ro, oana.miloiu@
mai .gov.ro .  Procedura de 
evaluare și selecţie a proiectelor 
de grant se desfășoară pe baza 
prevederilor Ordinului MAI nr. 
75 din 9 iulie 2015 privind evalu-
area și selecţia proiectelor de 
grant în cadrul Programului 
naţional al României de sprijin 
din Fondul pentru azil, migraţie 
și integrare pentru perioada 2014-
2020. (1)Anunţ publicat în Moni-
torul Oficial al României nr. 75 
din 21.04.2017, Partea a VI-a.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Consiliul de 
Administraţie al S.C. IMOPOST 
Developments S.A., cu sediul în 
București, Calea Griviţei nr. 136, 
corp A, etaj 1, camera 17, sector 
1, înregistrată la Registrul 
C o m e r ţ u l u i  s u b  n r . 
J40/13379/2005,  CUI RO 
17832131, convoacă: Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
societăţii pentru data de 29.05. 
2017, ora 12.00. Şedinţa Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor 
va avea loc la sediul societăţii din 
București, Calea Grivitei nr. 136, 
corp A, etaj 1, camera 17, sector 
1. La Adunarea Generală Ordi-
nară sunt invitaţi să participe toţi 
acţionarii aflaţi în evidenţa Regis-
trului Acţionarilor la data de 
26.05.2017. De asemenea, sunt 
invitaţi să participe la Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
societăţii și cenzorii societăţii. Pe 
ordinea de zi, sunt înscrise urmă-
toarele probleme: 1. Prezentarea 
raportului Consiliului de Admi-
nistraţie al societăţii pentru anul 
2016; 2. Prezentarea raportului 
cenzorilor societăţii pentru anul 
2016; 3. Discutarea, aprobarea 
sau modificarea, după caz, a situ-
aţiilor financiare anuale ale socie-
tăţ i i ,  pe  baza  raportulu i 
Consiliului de Administraţie și al 
cenzorilor și fixarea dividendului 
pentru anul 2016; 4. Pronunţarea 
asupra gestiunii și activităţii 
Consiliului de Administraţie al 
societăţii pe anul 2016; 5. Stabi-
lirea programului de activitate al 
societăţii pentru exerciţiul finan-
ciar 2017. 6. Stabilirea bugetului 
de venituri și cheltuieli pentru 
exerciţiul financiar 2017. În situ-
aţia în care Adunare Generală 
Ordinară nu va putea delibera și 
vota în mod valabil, o a doua 
Adunare Generală Ordinară este 
convocată pentru ziua de 
30.05.2017, la ora 12.00, în același 
loc și cu aceeași ordine de zi. Se 
precizează că acţionarii ce vor fi 
împiedicaţi de anumite împreju-
rări să participe la Adunarea 
Generală Ordinară vor putea 
mandata, în conformitate cu art. 
125 din Legea nr.31/1990 republi-
cată, printr-o procură specială o 
terţă persoană care să participe și 
să voteze în numele lor și pentru 
ei, în Adunarea Generală Ordi-
nară, în condiţiile legii. Procurile 
speciale pot fi ridicate de la sediul 

societatii începând cu data convo-
cării si vor fi depuse spre înregis-
trare la secretariatul adunării 
până cel târziu la data de 
29.05.2017, orele 10.30. Docu-
mentele aferente ședinţei și 
procurile speciale pot fi obţinute 
de la d-na. Stefan Alina– admi-
nistrator: tel. 021.206.68.00. 
Președinte al Consiliului de 
Administraţie, Tapai Mihaela.

l Convocare: În  conformitate  
cu  prevederile  articolului 117 
din Legea societăților nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările  și  
completările  ulterioare,  având în 
vedere prevederile din Actul  
Constitutiv al societăţii INTEC 
S.A. cu sediul social în  București, 
sectorul 4, Şos. Olteniţei, nr.105,  
Președintele  Consiliului  de  
Administraţie  al  INTEC S.A,  
convoacă în ziua de 26.05.2017  
ora 16:00, la sediul societăţii din 
București, sectorul 4, Şos. Olte-
niţei, nr. 105, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, pentru 
toţi acţionarii  INTEC  S.A  
înscriși în registrul acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 15.05.2017 (data 
de referinţă), cu următoarea 
Ordine de Zi: 1. Prezentarea, 
dezbaterea și aprobarea  Situaţi-
ilor Financiare anuale întocmite 
pentru exerciţiul financiar al 
anului 2016; 2. Prezentarea și 
dezbaterea Raportului Audito-
rului Financiar al Societăţii 
pentru exerciţiul financiar al 
anului 2016; 3. Prezentarea și 
dezbaterea Raportului Consiliului 
de administraţie al Societăţii 
pentru exerciţiul financiar 
încheiat la 31 Decembrie 2016; 4. 
Aprobarea prelungirii manda-
tului  administratorului Societăţii, 
dl. Mihailov Sergiu, până la data 
de 11.02.2019; 5. Aprobarea acti-
vităţii și descărcarea de gestiune a 
Consiliului de administraţie al 
Societăţii pentru activitatea 
desfășurată în exerciţiul financiar 
al anului 2016  și  ratificarea 
tuturor actelor și operaţiunilor 
efectuate de către Consiliul de 
administraţie al Societăţii până la 
data ţinerii AGOA; 6. Prezen-
tarea, dezbaterea și aprobarea 
Bugetului de venituri și cheltuieli 
al  Societăţii pentru exerciţiul 
financiar al anului 2017; 7. Împu-
ternicirea Președintelui Consi-
l iului  de administraţie al 
Societăţi i ,  dl .Bezerghianu 
Niculai,  să  aducă  la îndeplinire 
hotărârea AGOA și să îndepli-
nească toate formalităţile nece-
s a r e  p e n t r u  e f e c t u a r e a 
înregistrărilor corespunzătoare  și  
publicităţii privind hotărârea 
AGOA în Registrul Comerţului și 
respectiv publicarea acesteia în 
Monitorul Oficial al României. 
*** Materialele pot fi consultate 
de către acţionari la sediul socie-
tăţii, conform legii. Votarea se 
poate face și prin corespondenţă, 
respectiv prin scrisoare recoman-
dată cu confirmare de primire, 
trimisă pe adresa Societăţii care 
să fie comunicată acesteia până la 
data și ora stabilite prin convo-
carea Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor. Acţionarii pot 
fi reprezentaţi în Adunarea Gene-
rală Ordinară în baza unei împu-
t e r n i c i r i  s p e c i a l e  d a t a 
reprezentanţi lor acestora.  
Asemenea împuternicire va 
permite reprezentaţilor să parti-
cipe și să exercite dreptul de vot 
în numele și pentru Acţionarul pe 

care-l reprezintă în Adunarea 
Generală, în limitele și cu condi-
ţiile ce se vor menţiona în împu-
ternicire.Procurile speciale se vor 
prezenta în original la sediul 
societăţii, cu cel puţin 48 de ore 
înainte de data stabilită pentru 
ţinerea adunării. Dacă nu se vor 
îndeplini condiţiile necesare 
pentru validitatea deliberărilor 
Adunarii Generale Ordinare a 
Acţionarilor la prima convocare, 
se convoacă o a doua ședinţă a 
acesteia în data de 29.05.2017, cu 
menţinerea locului, a orei, a 
ordinii de zi și a datei de refe-
rinţă. Președintele Consiliul de 
Administraţie, Bezerghianu 
Niculai.

l Sibex-Sibiu Stock Exchange 
S.A. (Sibex), cu sediul social în 
Sibiu, P-ţa Aurel Vlaicu, nr. 9-10, 
et. III, jud. Sibiu, J32/28/1994, 
având CUI 6584502, în calitate 
de operator de piaţă, autorizat de 
C.N.V.M. prin decizia nr. 
356/31.01.2006, care adminis-
trează piaţa reglementată de 
instrumente financiare derivate 
autorizată prin Decizia C.N.V.M. 
nr. 358/31.01.2006 și piaţa regle-
mentată la vedere autorizată prin 
D e c i z i a  C . N . V. M .  n r. 
1728/14.12.2009 și în calitate de 
operator de sistem, conform Ates-
t a t u l u i  C . N . V. M .  n r . 
223/14.12.2009, care adminis-
trează sistemul alternativ de 
tranzacţionare a cărui constituire 
a fost aprobată prin Decizia 
C.N.V.M. nr.1729/14.12.2009, în 
acord cu prevederile art. 30 din 
cuprinsul Regulamentului nr. 
2/2006 privind pieţele reglemen-
tate și sistemele alternative de 
tranzacţionare, cu modificările și 
completările ulterioare, infor-
mează că prin hotărârea Adunării 
Generale Extraordinare a Acţio-
narilor SIBEX nr.1/20 aprilie 
2017 a fost aprobată fuziunea 
prin absorbţie dintre Bursa de 
Valori București S.A., cu sediul 
social în București, Bdul. Carol I, 
nr. 34-36, et. 13-14, sector 2, 
J40/12328/2005, CUI 17777754, 
în calitate de societate absorbantă 
și Sibex-Sibiu Stock Exchange 
S.A., în calitate de societate 
absorbită, conform termenilor și 
condiţiilor prevăzute în proiectul 
de fuziune din data de 24.02.2017 
și, prin urmare, s-a aprobat 
Proiectul de fuziune și documen-
tele care au fost întocmite în 
legătură cu acesta și toate efectele 
Fuziunii.  Având în vedere că 
fuziunea prin absorbţie a fost 
aprobată și prin hotărârea 

Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor Bursa de Valori 
București S.A. din data de 12 
aprilie 2017, conform Proiectului 
de fuziune aprobat de cele două 
societăţi, ASF urmează să 
retragă, cu efecte cel târziu de la 
Data Implementării Fuziunii – 
data calendaristică la care fuzi-
unea produce efecte, respectiv 
prima zi calendaristică următoare 
lunii calendaristice în care Tribu-
nalul competent aprobă fuziunea 
– autorizaţiile SIBEX pentru 
operarea pieţelor reglementate și 
a sistemului alternativ de tranzac-
ţionare. Pentru informaţii actua-
lizate privind evoluţia proiectului 
de fuziune dintre Bursa de Valori 
București S.A. și Sibex-Sibiu 
Stock Exchange S.A. vă invităm 
să consultaţi pagina web www.
sibex.ro, secţiunea Relaţia cu 
investitorii/Proiect de fuziune.

l Consiliul de Administraţie al 
S.C. “Antrepriza de Constructii 
Montaj Nr. 1” (ACM 1) S.A., 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor în 
ziua de 09.05.2017, ora 10.00 la 
sediul societăţii din bdul. Ion Miha-
lache nr. 323A, sector 1, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea și 
prezentarea situaţiilor financiare 
anuale simplificate încheiate la 
31.12.2016; 2. Raportul de gestiune 
al administratorului la situaţiile 
financiare anuale simplificate 
încheiate la 31.12.2016; 3. Raportul 
comisiei de cenzori privind verifi-
carea și centralizarea situaţiilor 
finaciare anuale simplificate înche-
iate la 31.12.2016; 4. Diverse. În 
cazul în care nu se întrunește 
cvorumul, a doua A.G.E.A. va avea 
loc în ziua de 12.05.2017 în același 
loc și la aceeași oră.
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l Convocare Domnul Marcu-
lescu Gheorghe în calitate de unic 
administrator al S.C. Auto 
Marcu’s Grup S.A., persoană 
juridică română, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Bucureşti sub 
nr. J40/ 6666/1992, având C.U.I. 
86, capital social subscris şi vărsat 
în valoare de 1.487.301 lei, cu 
sediul social în Bucureşti, şos. 
Pantelimon nr. 450, sector 2, în 
temeiul dispoziţiilor art. 110 şi 
următoarele din Legea nr. 
31/1990 privind societaţile comer-
ciale, modificată şi republicată, 
(inclusiv modificările aduse prin 
Legea nr.  441/27.11.2006) 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară şi Extraordinară a Acţi-
onarilor la sediul societăţii în data 
de 26.05.2017, în sala de sedinţe, 
cu următoarea ordine de zi: I) 
Adunarea Generală Ordinară, va 
avea loc la ora 14:00, cu urmă-
toarea ordine de zi: a) să discute, 
să aprobe sau să modifice situa-
ţiile financiare anuale, pe baza 
rapoartelor administratorului şi 
ale auditorului financiar şi să 
fixeze dividendul pentru anul 
2016, b) să stabilească valoarea 
contractului de management 
încheiat cu administratorul socie-
tăţii, c) să stabilească valoarea 
contractului de audit financiar, d) 
să descarce, ori să se pronunţe 
asupra gestiunii administrato-
rului unic pentru anul 2016, e) să 
stabilească bugetul de venituri şi 
cheltuieli şi, după caz, programul 
de activitate pentru exerciţiul 
financiar al anului 2017, f) 
diverse. II) Adunarea Generală 
Extraordinară, va avea loc la ora 
15:00, cu următoarea ordine de zi: 
a) să hotărască şi să aprobe 
organigrama societăţii, b) diverse 
alte probleme propuse spre 
discuţie de către acţionari. Dacă 
la data de 26.05.2017, condiţiile 
de cvorum şi de capital nu vor fi 

întrunite, astfel încat lucrările 
adunării generale să se poată 
desfăşura în condiţiile legii, 
atunci convocarea adunării gene-
rale, rămâne valabilă în acelaşi 
loc şi cu aceeaşi ordine de zi, la 
ora 09:00, respectiv 09.30, în data 
de 27.05.2017. Administrator Ing. 
Marculescu Gheorghe.

l Convocator subscrisa “Geor-
gescu, Danaila si Asociatii” 
SPRL, cu sediul în Bucureşti, 
sector 2, str. Tudor Arghezi, nr. 
26, sc. A, ap. 24, în calitate de 
administrator judiciar al debi-
toarei SOPREX IMI S.A., 
desemnat prin încheierea de 
şedinţă din data de 04.12.2013, 
pronunţată în dosarul nr. 
38155/3/2013 al Tribunalului 
Bucureşti –Secţia a -VII-a Civilă, 
în temeiul prevederilor Legii 
insolvenţei nr. 85/2006, corobo-
rate cu dispoziţiile Legii nr. 
31/1990 privind societăţile comer-
ciale, convoacă Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
societăţ i i  pentru data de 
26.05.2017, ora 12.00 la sediul 
societăţii din Bucureşti, sector 5, 
bld. Naţiunile Unite, nr. 4, bl. 
107A, et. 5-6, pentru toţi acţio-
narii înscrişi în Registrul Acţiona-
rilor până la sfârşitul zilei de 
28.04.2017, cu următoarea ordine 
de zi: 1) Informare privind acţiu-
nile formulate de societate în 
vederea recuperării restului de 
preţ datorat de VORONET 
Development S.R.L. conform 
CVC autentif icat  sub nr. 
1367/02.12.2009 prin executarea 
silită a terenurilor aduse în 
garanţie de Beagle Meditera-
neean S.R.L. şi Beagle Internati-
onal S.R.L., derulate în perioada 
2014 până în prezent. 2) Prezen-
tarea şi aprobarea următoarelor 
documente: -contractul de tran-
zacţie extrajudiciară încheiat 
între Voronet Development 

S.R.L., Beagle Mediteraneean 
S.R.L., Beagle International 
S.R.L., HL1 SL, Taigi Invest SL, 
Antonio Hernandez Lopez, Maria 
Carmen Hernandez Lopez, 
Raquel Hernandez Lopez, Ruth 
Hernandez Lopez, Susana 
Hernandez  Lopez ,  E lena 
Hernandez Lopez, Eva Maria 
Hernandez Lopez, SOPREX IMI 
S.A., SOPREX IMI Confort 
Instal S.R.L. prin care se doreşte 
stingerea litigiilor existente între 
părţi; -contractul de schimb 
încheiat între HL1 SL, SOPREX 
IMI S.A., Voronet Development 
S.R.L.,  Beagle Mediteraneean 
S.R.L., Beagle International 
S.R.L. prin care SOPREX IMI 
S.A. transmite către HL1 SL 
creanţa pe care o deţine împo-
triva societăţii Voronet Develop-
ment S.R.L. şi dobândeşte 
creanţele pe care HL1 SL le 
deţine împotriva societăţilor 
Beagle Mediteraneean S.R.L. şi 
Beagle International S.R.L.; 
-contractul de cesiune de părţi 
sociale prin care Antonio 
Hernandez Lopez, Maria Carmen 
Hernandez Lopez,  Raquel 
H e r n a n d e z  L o p e z ,  R u t h 
Hernandez Lopez, Susana 
Hernandez  Lopez ,  E lena 
Hernandez Lopez, Eva Maria 
Hernandez Lopez şi Taigi Invest 
SL în calitate de asociaţi ai socie-
tăţii Beagle Mediteraneean S.R.L. 
cedează către SOPREX IMI S.A. 
cele 866.218 părţi sociale deţinute 
la societatea Beagle Meditera-
neean S.R.L., având o valoare 
nominală de 35 Ron fiecare şi o 
valoare totală de 30.317.630 Ron, 
reprezentând în proporţie de 
100% capitalul social al societăţii 
Beagle Mediteraneean SRL; 
-contractul de cesiune de părţi 
sociale prin care Antonio 
Hernandez Lopez, Maria Carmen 
Hernandez Lopez,  Raquel 
H e r n a n d e z  L o p e z ,  R u t h 

Hernandez Lopez, Susana 
Hernandez  Lopez ,  E lena 
Hernandez Lopez, Eva Maria 
Hernandez Lopez şi Taigi Invest 
SL în calitate de asociaţi ai socie-
tăţii Beagle International S.R.L. 
cedează către SOPREX IMI S.A. 
cele 371.462 părţi sociale deţinute 
la societatea Beagle International 
S.R.L., având o valoare nominală 
de 10 Ron fiecare şi o valoare 
totală de 3.714.620 Ron reprezen-
tând în proporţie de 99,91% 
capitalul social al societăţii 
Beagle International S.R.L. 
Reprezentarea acţionarilor în 
adunare se poate face personal 
sau pe bază de procuri speciale 
care se vor depune la sediul socie-
tăţii până la data de 15.05.2017. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefonul 0213173030, zilnic 
între orele 08-16.

l Convocare: Bezerghianu 
Niculai, în calitate de Adminis-
trator unic al  Robinson Turism 
S.A, cu sediul social în Bucureşti, 
sectorul 1, Calea Floreasca, nr. 
175, etaj 7, camera C9,  înregis-
trată  la  Registrul Comerţului 
sub nr. J40/805/2010, CUI 
1127941, în temeiul dispoziţiilor 
art. 117 din Legea nr. 31/1990  
republicată, completată  şi  modi-
ficată, convoacă în ziua de 
26.05.2017, ora 14:00, la adresa 
din Bucureşti, sectorul 1, Calea 
Floreasca, nr. 175, etaj 7, sala de 
sedinţe,  Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, respectiv 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor, în ziua de 
26.05.2017, ora 15:00,  ambele  la 
adresa din Bucureşti, sectorul 1,  

Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, 
sala de sedinţe,  pentru toţi acţio-
narii  Robinson  Turism S.A  
înscrişi  în registrul  acţionarilor  
la sfârşitul zilei de 15.05.2017 
(data de referinţă pentru ambele 
adunări), cu ordinea de zi mai jos 
menţionată: Ordinea de Zi a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor: 1. Prezentarea, 
dezbaterea şi aprobarea Situaţi-
ilor Financiare anuale întocmite 
pentru exerciţiul financiar al 
anului 2016; 2. Prezentarea şi 
dezbaterea Raportului Audito-
rului Financiar al Societăţii 
pentru exerciţiul financiar al 
anului 2016; 3. Prezentarea şi 
dezbaterea Raportului Adminis-
tratorului unic al Societăţii 
pentru exerciţiul financiar 
încheiat la 31 Decembrie 2016; 4. 
Aprobarea activităţii şi descăr-
carea de gestiune a Administrato-
rului special al Societăţii, până la 
data revocării sale, ca urmare a 
ieşirii Societăţii din insolvenţă,  
respectiv  până la deta de 
30.09.2016, aprobarea activităţii 
şi descărcarea de gestiune a 
Administratorului unic al Socie-
tăţii pentru activitatea desfăşu-
rată de la 01.10.2016,  până la 
31.12.2016; 5. Prezentarea, dezba-
terea şi aprobarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru exer-
ciţiul financiar al anului 2017; 6. 
Împuternicirea Administrato-
rului unic al Societăţii, dl. Bezer-
ghianu Niculai, să aducă la 
îndeplinire hotărârea AGOA şi să 
îndeplinească toate formalităţile 
necesare pentru efectuarea înre-
gistrărilor privind hotărârea 
AGOA în Registrul Comerţului şi 

publicarea acesteia în Monitorul 
Oficial al României, putând 
sub-delega aceste competenţe 
către terţe persoane. Ordinea de 
Zi a Adunării Generale Extraor-
dinare a Acţionarilor: 1. Apro-
barea reducerii capitalului social 
al Robinson Turism  S.A. după 
cum urmează:  -reducerea capita-
lului social al Societăţii cu suma 
de 2.280.390,1  LEI, respectiv de 
la suma de 3.996.319,5 LEI  la 
suma de 1.715.929,4 LEI,  ca 
urmare a anulării unui număr de 
22.803.901  acţiuni proprii, fiecare 
cu o valoare nominală de 0,1 lei/
acţiune, acţiuni  dobândite de 
către Societate prin retragerea 
acţionarului Salberg Dezvoltare 
S.R.L. din Societate în temeiul 
dispoziţiilor Legii nr. 151/2014; 
-după  reducerea de capital ante-
rior menţionată, capitalul social 
al Societăţii va avea valoarea de 
1.715.929,4 LEI, fiind împărţit în 
17.159.294  acţiuni nominative, 
fiecare având o valoare nominală 
de 0,1 lei/acţiune; reducerea capi-
talului social se face în temeiul 
art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea 
nr. 31/1990 republicată, comple-
tată şi modificată şi  va opera  
efectiv  numai  după  trecerea  a  
două luni din ziua în care hotă-
rârea a fost publicată în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a IV-a. 2. Se aprobă modificarea 
art. 7 din Actul constitutiv  al  
Societăţii, care va  avea urmă-
torul conţinut: “Art. 7 Capital 
social. Capital social subscris: 
1.715.929,4  LEI, integral vărsat.
Participare străină: 590.130,00 
LEI. Participare străină în EUR: 
137.240,0. Participare străină în 

ANUNȚURI

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

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

executare silită - persoane juridice. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. În temeiul prevederilor 

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

completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 11, luna 05, anul 2017, ora 10.00, în 

localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SC Rotw Guard Security SRL, licitația I - a: Denumirea bunului mobil, 

descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de 

evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Plug agricol 

5 brazde - G Besson, Nu este cazul, 15.300 lei, 19%; 2. Distribuitor erbicidat 600 l, Nu este cazul, 500 

lei, 19%; 3. Cositoare cu tamburi rotativi, Nu este cazul, 3.300 lei, 19%; 4. Semănătoare universală 

SUP 31, Nu este cazul, 2.200 lei, 19%; 5. Header porumb Dominioni, Nu este cazul, 105.200 lei, 19%; 

6. Combină Fendt 5250 E, Nu este cazul, 431.600 lei, 19%; 7. Remorcă basculantă Pronar, Nu este 

cazul, 45.900, 19%; 8. Echipament erbicidat, Nu este cazul, 43.100 lei, 19%; 9. Semănătoare SPP 8, 

Nu este cazul, 17.800 lei, 19%; 10. Echipament de tractat, Nu este cazul, 11.600 lei, 19%; 11. 

Semănătoare seria 007-SUP 32 DKFL, Nu este cazul, 46.600 lei, 19%; 12.Plug reversibil 3 brazde - 

Vogel Noot, Nu este cazul, 24.100 lei, 19%; 13. Combinator Angeloni, Nu este cazul, 105.300 lei, 

19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor 

mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 

organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 

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

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

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

participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul   

de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru       

persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

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

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

străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofer-     

tantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine 

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

conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: nu este cazul. Alte informații     

de interes pentru cumpărător, după caz: - taxa de participare la licitație se virează  în contul 

RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; - 

cererea de participare la licitația publică și oferta de cumpărare, se vor depune conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017 - privind aprobarea modelelor unor formulare 

utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale; - procedura de licitație se va efectua conform Ordin 

1129/2009. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 

0246.216.705, tasta 2 - 1, cu domnul Dan Buzea.
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LEI: 590.130.00. Număr acţiuni: 
17.159.294  din care: nr. acţiuni 
nominative: 17.159.294. Valoarea 
unei acţiuni: 0,1 LEI. *** Materi-
alele vor putea fi consultate de 
către acţionari la sediul societăţii, 
conform legii. Acţionarii pot 
participa şi vota în adunarea 
generală a acţionarilor, personal 
sau prin reprezentant (împuter-
nicit), în baza unei împuterniciri 
acordate pentru respectiva 
adunare; acţionarii care nu au 
capacitate de exerciţiu precum şi 
persoanele juridice pot fi repre-
zentaţi/reprezentate prin repre-
zentantii lor legali care, la rîndul 
lor, pot da altor persoane împu-
ternicire pentru respectiva 
adunare generală. Procurile 
speciale se vor prezenta în 
original, la sediul societăţii cu cel 
puţin 48 de ore înainte de data 
stabilită pentru ţinerea adunării, 
sub sancţiunea pierderii exerci-
ţiului dreptului de vot în acea 
adunare. Acţionarii care deţin, 
individual sau împreuna, cel 
puţin 5% din capitalul social, au 
dreptul de a cere introducerea 
unor noi puncte pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare/ 
Extraordinare; cererile vor fi 
transmise în scris Societăţii, în 
termen de cel mult 15 zile de la 
data publicării convocării. Dacă 
nu se vor îndeplini condiţiile 
necesare pentru validitatea deli-
berărilor Adunării Generale 
Ordinare /Extraordinare a Acţio-
narilor la prima convocare, se 
convoacă o a doua şedinţă a 
acesteia în data de 29.05.2017, cu 
menţinerea  locului, a orei, a 
ordinii de zi şi a datei de refe-
rinţă. Administrator unic, Bezer-
ghianu Niculai.

LICITAȚII  
l Subscrisa C.I.I Pohrib Ionela, 
cu sediul ales în Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr.43 Jud. Iaşi, desemnată în 
calitate de lichidator judiciar al SC 
Bernini Electronics SRL -  în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite - 
conform Incheierii nr. 371/2013 
din data de 05.11.2013  pronun-
ţată de Tribunalul Comercial Iaşi, 
în dosarul nr. 10623/99/2013 (nr.in 
format vechi 846/2013), anunţă că, 
prin procesul verbal al adunării 
creditorilor din data de 29.03.2017, 
s-a aprobat propunerea lichidato-
rului judiciar de modificare a 
Regulamentului privind organi-
zarea  şi desfăşurarea procedurilor 
de vânzare  prin licitaţie publică  a 
bunurilor din averea debitoarei SC 
Bernini Electronics SRL în sensul 
vânzării imobilului la prețul de 
40000 euro – perceperea TVA fiind 
stabilită ulterior în funcție de certi-
ficatul de urbanism, la cursul euro/
leu din ziua plății, a activelor 
debitoarei SC Bernini Electronics 
SRL, respectiv proprietate imobi-
liară teren situat in intravilan 
extins Iaşi, zona Fortus, Nr. cadas-
tral 11822/2/3,CF131966, in supra-
fata de 2166 mp. Activele supuse 
vânzării prin negociere directă se 
valorifică liber de sarcini. Bunurile 
supuse vânzării prin negociere 
directă nu vor putea fi înstrăinate 
sau grevate de sarcini înainte de 
plata integrală a preţului. Cei 
interesaţi vor putea supraoferta 
pentru activul proprietate imobi-
liara funciara de la preţul minim 
de 40000 euro – perceperea TVA 
fiind stabilită ulterior în funcție de 

certificatul de urbanism, la cursul 
euro/leu din ziua plății, pasul de 
supraofertare a fost stabilit la 
valoarea de 4.000,00 euro fără 
T.V.A., pentru activul teren situat 
in intravilan extins Iaşi, zona 
Fortus, Nr. cadastral 11822/2/3, 
CF131966, in suprafata de 2166 
mp, iar data până la care sunt 
acceptate supraoferte este de 23 
mai 2017. Supraofertele vor fi 
depuse la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr.43 Jud. Iaşi. Relatii supli-
mentare se pot obtine de la lichida-
torul judiciar la telefoanele: 
0232.240890, 0742.109890.

l Primăria oraşului Petrila orga-
nizează negociere directă în data 
de 08.05.2017, ORA 10.00. 1. 
Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/ sau adresa de 
e-mail a persoanei de contact: 
Consiliul Local al Oraşului Petrila 
-Serviciul Achiziţii, Investiţii, 
Proiecte cu Finanţare Internaţio-
nală, Managementul Calităţii -cu 
sediul în oraşul Petrila, str. Repu-
blicii nr.196, judeţul Hunedoara, 
tel./fax. 0254.550.760, cod fiscal 
4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com, Persoană 
de contact -Ing. Jr. Lang Mihaela. 
2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Obiectul negocierii directe îl 
constituie concesionarea terenului 
în suprafaţă de 2 mp, evidenţiat în 
CF nr. 63483 -Petrila, situat în 
Petrila strada Republicii în 
vederea desfăşurării de activităţi 
comerciale. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Docu-
mentaţia de atribuire se va obţine 
contra-cost, de la Serviciul Achi-
ziţii, Investiţii, Proiecte cu Finan-
ţ a r e  I n t e r n a ţ i o n a l ă , 
Managementul Calităţii, camera 
7.3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Docu-
mentaţia de atribuire se va obţine 
contra-cost, de la sediul Primăriei 
oraşului Petrila, str. Republicii, nr. 
196, Serviciul Achiziţii, Investiţii, 
Proiecte cu Finanţare Internaţio-
nală, Managementul Calităţii, 
camera 7. 3.3. Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 
Valoarea documentaţiei este 10 lei, 
se va achita la caseria unităţii. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 04.05.2017, ora 
15.00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: 4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 08.05.2017, ora 09.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Petrila cu sediul 
în oraşul Petrila, str. Republicii 
nr.196, judeţul Hunedoara, Servi-
ciul Achiziţii, Investiţii, Proiecte cu 
Finanţare Internaţională, Mana-
gementul Calităţii, camera 7. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5. Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 08.05.2017 

ora 10.00   Primăria Petrila str. 
Republicii nr.196, jud. Hunedoara, 
Serviciul Achiziţii, Investiţii, 
Proiecte cu Finanţare Internaţio-
nală, Managementul Calităţii, 
camera 7. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/ sau 
adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul 
Deva, B-dul 1 Decembrie  nr.35, 
judeţul Hunedoara, cod poştal 
330005, telefon 0254.234.755 sau 
0254.211.574, fax 0254.216.333, 
e-mail: iniciu@just.ro. Termenele 
pentru sesizarea instanţei sunt 
menţionate în documentaţia de 
atribuire. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
24.04.2017. Primar -Jurca Vasile. 

l Primăria oraşului Petrila orga-
nizează licitaţie publică în data de 
17.05.2017, ora 10.00. 1. Informaţii 
generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Consiliul Local al 
Oraşului Petrila -Serviciul Achi-
ziţii, Investiţii, Proiecte cu Finan-
ţ a r e  I n t e r n a ţ i o n a l ă , 
Managementul Calităţii -cu sediul 
în oraşul Petrila, str. Republicii 
nr.196, judeţul Hunedoara, tel./
fax. 0254.550.760, cod fiscal 
4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com, Persoana 
de contact -Ing.Jr. Lang Mihaela. 
2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Obiectul licitaţiei publice îl consti-
tuie concesionarea a două parcele 
de teren după cum urmează: 
parcela 1îin suprafaţă de 24mp, 
evidenţiată în CF nr. 63572 Petrila 
, parcela 2 în suprafaţă de 24mp, 
evidentiaţă în CF nr. 63571 Petrila, 
situate în str. Horea, în vederea 
construirii unor garaje. 3. Infor-
maţii privind documentaţia de 
atribuire: 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Documentaţia de atri-
buire se va obţine contra-cost, de la 
Serviciul Achiziţii, Investiţii, 
Proiecte cu Finanţare Internaţio-
nală, Managementul Calităţii, 
camera 7. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atri-
buire: Documentaţia de atribuire 
se va obţine contra-cost, de la 
sediul Primăriei oraşului Petrila, 
str. Republicii, nr.196, Serviciul 
Achiziţii, Investiţii, Proiecte cu 
Finanţare Internaţională, Mana-
gementul Calităţii, camera 7. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guver-
nului nr. 54/2006: Valoarea docu-
mentaţiei este 10 lei, se va achita la 
caseria unităţii. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
12.05.2017, ora 15.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
17.05.2017, ora 09.00. 4.2. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Petrila cu sediul în oraşul 
Petrila, str. Republicii nr.196, 
judeţul Hunedoara, Serviciul 

ANUNȚURI
Achiziţii, Investiţii, Proiecte cu 
Finanţare Internaţională, Mana-
gementul Calităţii, camera 7. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5. Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 17.05.2017 
ora 10:00  Primaria Petrila str. 
Republicii nr.196, jud. Hunedoara, 
Serviciul Achiziţii, Investiţii, 
Proiecte cu Finanţare Internaţio-
nală, Managementul Calităţii, 
camera 7. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul 
Deva , B-dul 1 Decembrie  nr.35, 
judeţul Hunedoara, cod poştal 
330005, telefon 0254.234.755 sau 
0254.211.574, fax 025./216.333, 
e-mail: iniciu@just.ro. Termenele 
pentru sesizarea instanţei sunt 
menţionate în documentaţia de 
atribuire. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
24.04.2017. Primar -Jurca Vasile.

l Euroconturi SPRL, desemnat 
administrator judiciar al debi-
toarei SC Fepa SA Bârlad, 
conform Sentinţei 28/F din data 
de 30.09.2009, în dosarul de insol-
venţă 2485/89/2009, aflat pe rolul 
Tribunalului Vaslui, conform 
aprobării Adunării Generale a 
Credi tor i lor  d in  data  de 
10.03.2017, anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică a imobilului cu 
nr.cadastral 4167 compus din 
clădire C34 -atelier mecano-ener-
getic şi teren, intravilan în supra-
faţă de 2.523mp, din care aferent 
clădirii 1.818 mp; a imobilului cu 
nr.cadastral 4169 compus din 
clădire C35 -Hală AMC şi teren 
intravilan în suprafaţă de 
6.328mp, din care aferent clădirii 
4.138 mp; a imobilului cu nr. 
cadastral 4171 compus din 
clădire C36 -Hală turnătorie, 
clădire C3 şi teren intravilan în 
suprafaţă de 1.119mp, din care 
aferent clădirilor 970mp, a imobi-
lului cu nr.cadastral 4957 compus 
din C20 Magazin aprovizionare, 
C21 Magazie, C22 Staţie butelii 
oxigen, C24 Magazie, C25 Staţie 
pompare, C26 Magazie rumeguş, 
C27 Magazie cu teren aferent în 
suprafaţă 5.837 mp, din care 
1.739mp construit, situate în 
Municipiul Bârlad, str. Republicii, 
nr. 316, jud.Vaslui. Preţul de 
pornire a licitaţiei este de 
2.208.637,00Euro transformat în 
lei, la cursul zilei, la data licitației, 
la care se adaugă TVA. Licitaţia 
va avea loc în data de 11.05.2017, 
ora 12.00, la sediul SC Fepa SA, 
din Municipiul Bârlad, str.Repu-
blicii, nr. 316, jud. Vaslui. Toţi cei 
care sunt interesați de achizițio-
narea acestor imobile vor depune 
o garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei, o 
taxă de licitație de 5.000,00Lei şi 
contavaloarea caietului de de 
sarcini în sumă de 1.000,00Lei în 
c o n t u l  d e  l i c h i d a r e  n r. 
RO50BRDE340SV42643213400, 
deschis la BRD Suceava. În cazul 
în care imobilul nu va fi adjudecat 
în data de 11.05.2017, licitaţia 
publică se va repeta în data de 
26 .05 .2017 ş i  în  data  de 
12.06.2017, la ora 12.00, la sediul 
SC Fepa SA din Municipiul 
Bârlad, str. Republicii, nr. 316, 

jud.Vaslui. Imobilul se va vinde 
liber de sarcini. Relaţii la telefon: 
0754.023.892.

l Societatea Service Ciclop SA 
organizează licitaţie deschisă 
pentru închirierea spaţiului situat 
în Bucureşti, Sector 6, Bd.Timi-
şoara, nr.8-10. În prezent, spaţiul 
este amenajat pentru activitatea 
de Service Auto, acesta fiind 
închiriat din anul 2007 de către 
AutoItalia Impex SRL, însă poate 
fi închiriat şi pentru alte activităţi. 
Spaţiul ce face obiectul închirierii 
are o suprafaţă totală de 
12.496mp, dintre care 4.458mp 
construiţi, după cum urmează: 
Hală Ateliere C1 -cu o suprafaţă 
construită de 1.678mp, Hală 
Ateliere C2 -cu o suprafaţă 
construită de 1.542 mp, Hală 
Ateliere C3 -cu o suprafaţă 
construită de 356mp, Punct de 
Transformare C4 -cu o suprafaţă 
construită de 48mp, Magazie C5 
-cu o suprafaţă construită de 
24mp, Parcaj acoperit C6 -cu o 
suprafaţă construită de 367mp, 
Cabină Poartă C7 -cu o suprafaţă 
construită de 29 mp, Magazie C8 
-cu o suprafaţă construită de 
41mp, Magazie C9 -cu o supra-
faţă construită de 335mp şi 
Magazie C10 -cu o suprafaţă 
construită de 38mp, asa cum 
reiese din caietul de sarcini al 
prezentei licitaţii. Facem preci-
zarea că structurile construite 
sunt majoritatea din metal cu 
cadre din beton armat. Totodată, 
imobilul este împrejmuit cu gard 
din beton pe laturile de Nord, 
Vest, Est, respectiv cu gard din 
plasă de sârmă şi beton pe latura 
de Sud (Bulevardul Timişoara). 
Preţul minim de închiriere este de 
4Euro/mp pentru suprafaţa 
construită, iar pentru teren, 
1Euro/mp. Datorită dispunerii, 
spaţiul supus închirierii poate fi 
închiriat în întregime sau pe 
compartimente. Condiţiile de 
participare la licitaţia deschisă 
sunt următoarele: 1.Plata la zi a 
taxelor, impozitelor sau a altor 
datorii către bugetul statului, 
inclusiv cele locale; 2.Să nu existe 
la data licitaţiei litigii între ofer-
tant şi Service Ciclop SA care să 
aibă ca obiect plata unor datorii; 
3.Să cumpere caietul de sarcini al 
licitaţiei; 4.Nu pot fi admise să 
participe la licitaţie persoanele 
fizice sau juridice care au adju-
decat spaţii sau terenuri  la o lici-
taţie de închiriere anterioară şi nu 
au perfectat contract de închiriere 
din culpa lor; 5.Să achite garanţia 
de participare la licitaţie. Persoa-
nele juridice trebuie să mai înde-
plinească şi următoarele condiţii: 
-Să nu fie în stare de faliment ori 
lichidare. Cuantumul garanţiei de 
participare la licitaţie este de 500 
de Euro. Depunerea ofertelor se 
va face la sediul societăţii Service 
Ciclop SA, din Şoseaua Giur-
giului, nr.260, Sector 4, Bucureşti, 
până la data de 03.05.2017, ora 
16.30. Licitaţia va avea loc la 
adresa mai sus menţionată, în 
data de 04.05.2017, ora 12.00. 
Caietul de sarcini se poate obţine 
de la sediul societăţii prin plata în 
numerar a sumei de 150Lei, la 
caseria unităţii din Şoseaua Giur-
giului, nr. 260. Pentru alte infor-
maţii puteţi apela numărul de 
telefon: 021.313.79.89 sau la 
adresa de e-mail: office@service-
ciclop.ro

PIERDERI  
l Subsemnatul David Mihail 
Mădălin declară pierdute Certifi-
catul de pregătire profesională 
şi  Cartela conducătorului auto, 
eliberate de Autoritatea Rutieră 
ARR-Argeş. Se declară nule.

l Pierdut atestat marfă, pe 
numele Desrobitu Marian-Daniel, 
din loc Livezi, județul Vâlcea, 
emis de ARR Rm. Vâlcea. Se 
declară nul.

l Pierdut atestat profesional şi 
card tahograf, permis de condu-
cere şi carte de identitate pe 
numele de Nica Alexandru. Le 
declar nule.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 
auto seria 0133849000 pe numele 
de Radu Marius, certificat A.D.R. 
de formare a conducătorilor de 
autovehicule care transportă 
mărfuri periculoase nr. 0059070, 
pe numele de Radu Marius. Le 
declar nule.

l S.C. Medical Express S.R.L., 
C.U.I. 10148463, J40/640/1998, a 
pierdut factura FMXP 59427 şi 
chitanţa CMXP 12277. Le declară 
nule.

l S.C. Xerox (Romania) Echipa-
mente şi Servicii S.A., cu sediul în 
Bucureşti, bd. Dimitrie Pompeiu 
nr.  5-7 ,  Hermes Business 
Campus, etaj 2, sector 2, înregis-
trată în Registrul Comerţului sub 
nr. J40/3577/1998, C.U.I. RO 
10453114, declar pierdut Regis-
trul Acţionarilor societăţii. Se 
declară nul.

l Administrator Bercaru Cris-
tina la S.C. Mystic Pitta S.R.L., 
cu sediul social în Bucureşti, 
sector 4, şoseaua Vitan Bârzeşti 
nr. 7D, bloc 1, scara B, etaj 7, ap. 
113, J40/17772/2008, C.U.I. RO 
24623863, declar pierdute casa de 
marcat seria număr VF 604191 şi 
documentele fiscale aferente ale 
societăţii mai sus menţionată, 
declar documentele nule.

l ALCA HVAC S.R.L., cu sediul 
în Bucureşti, sector 1, str. Popa 
Tatu nr. 21, et. 5, biroul 14, cu 
J40/2399/2015, C.U.I. 34168751, 
pierdut certificat de înregistrare. 
Îl declar nul. 

l Pierdut legitimaţii responsabil 
tehnic cu execuţia nr. 14/2013 şi 
verificator de proiect nr. 7/2013, 
ambele legitimaţii sunt pe numele 
de Trogmaer Nicolae. Le declar 
nule.

l Pierdut ştampilă rotunda 
pentru S.C. Nico Electroservice 
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sector 5, str. Rădiţei nr. 41, C.U.I. 
RO 7411062. O declar nulă

l Pierdut certificat de inregis-
trare seria  B2594229 si doua 
certificate constatatoare privind 
autorizarea eliberate in data de 
17.05.2012 in baza declaratiei nr. 
624904/14.05.2012, toate emise 
pentru societatea Quality Develo-
pment SRL, avand cod unic de 
inregistrare 28221508, inregis-
trata la Oficiul Registrului 
C o m e r t u l u i  s u b  n r . 
J40/3353/2011, le declar nule.


