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l SC din Bucureşti, sectorul 1, 
angajază lăcătuş mecanic. Tel: 
0722580090.

l Agenţie de turism on-line 
angajează agenţi de turism cu 
experienţă, cunoscători limba 
engleză, e-mail: emma_hartt@
yahoo.com

l Sc Oz Mine Srl angajeaza 
lucrator bucatarie (spalator vase 
mari). Cerinte; Limba Romana si 
Limba Engleza nivel conversati-
onal. Constituie avantaj cunoas-
terea bucatariei orientale. 
Informatii tel. 0749.112.114.

l O brutărie-patiserie din oraşul 
Heidenheim, Germania, anga-
jează muncitori calificați şi neca-
lificați în domeniul panificației, 
pentru postul de brutar. Se oferă 
contract de muncă individual, 
salariu atractiv şi posibilitate de 
cazare. Pentru mai multe infor-
mații, vă rugăm să ne contactați 
telefonic la 0049.159.028.409.94 
(între orele 12.00-18.00) sau prin 
e-mail: gabi@cafe-matzner.de

l În temeiul prevederilor art.7 
din Regulamentul-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a crite-
riilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.286/2011, Primăria Oraşului 
Horezu, cu sediul în oraşul 
Horezu, str. 1 Decembrie, nr. 7, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii contrac-
tuale de execuţie pe perioadă 
nedeterminată vacantă, respectiv 
Referent IA, la Compartimentul 
Arhivă, din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului 
oraşului Horezu, astfel: Data 
desfăşurării  concursului: 
-selecţia dosarelor 22.05.2017; 
-proba scrisă în data de 
29.05.2017, ora 9.00. Dosarele de 
înscriere se pot depune la sediul 
instituţiei, Compartimentul 
Resurse Umane, Juridic, în peri-
oada 08.05.2017-19.05.2017, ora 
14.00. Condiţii de participare la 
concurs: -Referent IA, nr.posturi: 
1; -nivel studii: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime: minim 4 ani 
vechime în muncă. Condiţii 
specifice: -Cursuri acreditate de 
arhivar. Calendarul concursului: 
-Depunerea dosarelor: termen 
08.05.2017-19.05.2017; -Selecţia 
dosarelor: termen 22.05.2017; 
-Proba scrisă: 29.05.2017, ora 
9.00; -Depunere contestaţii 
proba scrisă: 30.05.2017; 
-Afişarea rezultatelor după 
contestaţii: termen 30.05.2017; 
-Interviul: 31.05.2017, ora 9.00; 
-Rezultatul final al concursului: 
termen 02.05.2017. Bibliografia 
de concurs şi actele necesare 
înscrierii la concurs se afişează la 
sediul instituţiei. Date de contact 
ale secretarului comisiei: Orleanu 
Cristina Elena -Biroul Juridic, 
Administraţie locală, Resurse 
U m a n e ,  S a l a r i z a r e , 
0250.860.190, interior: 112.

l Spitalul Municipal Motru, cu 
sediul în localitatea Motru, str. 
Carol Davilla, nr. 4, judeţul Gorj, 
organizează, conform HG 
286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: asistent 
medical principal (minim 5 ani 
vechime în specialitate), 2 
posturi (PL/SSD/S) -Comparti-
ment Pediatrie. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 29.05.2017, ora 9.00; 
-proba practică în data de 
02.06.2017, ora 9.00; -interviul în 
data de 07.06.2017, ora 9.00. 
Condiţii generale de participare: 
a)are cetățenia română, cetățenie 
a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparți-
nând Spațiului Economic Euro-
pean şi domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; c)are vârsta minimă 
reglementată de prevederile 
legale; d)are capacitate deplină 
de exercițiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare 
abilitate; f) îndeplineşte condi-
țiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiții speci-
fice potrivit cerințelor 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 incom-
patibilă cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea. Condiţiile 
specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a 
ocupării funcției contractuale 
sunt: -diplomă de absolvire a 
şcolii sanitare postliceale, 
diplomă de absolvire a învăţă-
mântului superior de 3 ani în 
specialitate sau diplomă de 
licenţă în specialitate; -diplomă 
de absolvire a gradului de asis-
tent medical principal. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului 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 U.A.T. Municipiul Sebeş orga-
nizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei publice 
de execuţie vacante de: inspector, 
clasa I, grad profesional superior 
din cadrul Compartimentului 
Patrimoniu şi  Transport 
-Aparatul de specialitate al 
primarului, ID post 455893. 
Probele stabilite pentru concurs: 
proba scrisă şi interviul. Data, 
ora şi locul desfăşurării concur-
sului la proba scrisă: 06.06.2017, 
ora 10:00, Sebeş, Parcul Arini, 
nr.1 (sediul Primăriei Munici-
piului Sebeş). Data, ora şi locul 

desfăşurării interviului se vor 
anunţa odată cu afişarea rezulta-
telor la proba scrisă. Termenul 
de depunere a dosarelor de 
înscriere: 25.05.2017, ora 14:00. 
Condiţiile de participare şi bibli-
ografia sau alte informaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
instituţiei -Municipiul Sebeş, 
Parcul Arini, nr.1, Comparti-
ment Resurse Umane.

l Primăria Municipiului 
Dorohoi organizează concurs în 
data de 06.06.2017 orele 10.00 
proba scrisă  şi în data de 
12.06.2017 interviul  pentru 
ocuparea unei  funcții publice de 
execuție de consilier, clasa I, grad 
profesional principal la Compar-
timentul registrul agricol: Au 
fost stabilite următoarele condiţii 
de participare la concurs: -să 
îndeplinească condiţiile prevă-
zute la art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici republi-
cată; - studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
llicență sau echivalentă, speciali-
tatea studiilor: Facultatea de 
agronomie, specializarea agro-
nomie, Facultatea de horticul-
tură, specializarea horticultură, 
Facultatea de zootehnie, speciali-
zarea zootehnie, Facultatea de 
management, inginerie, econo-
mică în agricultură şi dezvoltare 
rurală, specializarea inginerie 
economică în agrcultură; - 
condiții de vechime: minim 5 
vechime în specialitatea studi-
ilor; Dosarele de înscriere se pot 
depune la Compartimentul 
resurse umane,  în termen de 20 
de zile  de la data publicării 
anunţului. Pentru relaţii supli-
mentare vă puteţi adresa la 
Compartimentul resurse umane, 
din cadrul Primăriei Munici-
piului Dorohoi sau la tel. 
0231/610133, interior 114.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-
11, organizează concurs în data 
de 29.05.2017 pentru ocuparea 
unui post vacant de muncitor 
calificat I -electrician I, pe durată 
nedeterminată, la Atelierul de 
întreţinere şi reparaţii instalaţii, 
utilaje, clădiri. Condiţii de parti-
cipare: -certificat de calificare în 
meserie; -9 ani vechime în 
meserie. Concursul se organi-
zează la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina, în data 
de 29.05.2017, ora 9.00, proba 
scrisă, şi în data 07.06.2017, ora 
9.00, proba interviu. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului, până în data de 
19.05.2017 şi trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia de concurs este afişată la 
sediul unităţii şi pe site-ul spita-
lului (www.spjslatina.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obține la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS 
s a u  l a  n r. d e  t e l e f o n : 
0349.802.550.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 

Hunedoara, cu sediul în Deva, 
Piaţa Unirii, nr. 2, scoate la 
concurs, în data de 17.05.2017, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei ,  următorul post 
temporar vacant: Expert,  grad 
profesional superior -  Agenţia 
Locală Petroşani; Condiţii speci-
fice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie temporar vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, 
Internet; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, serio-
zitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 17.05.2017 – ora 
10:00 – proba scrisă. Înscrierile 
se fac în termen de 8 zile de la 
data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– 
a, la sediul AJOFM Hunedoara.

l Primăria comunei Drănic, cu 
sediul în Comuna Drănic, 
județul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a 
postului de inspector de speciali-
tate, studii superioare, personal 
angajat în regim contractual, în 
aparatul de specialitate al prima-
rului comunei Dranic, la 
compartimentul achiziţii publice. 
Concursul va avea loc la sediul 
unităţii Primăria comunei 
Dranic şi va avea două probe: 
proba scr isă în data de 
29.05.2017, ora 10.00, interviul în 
data de 31.05.2017, ora 10.00. 
Condiţiile de participare sunt 
cele prevăzute la condiții gene-
rale, conform art.3 al Regula-
mentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286 din 
23 martie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: HG nr. 
1027/2014. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării 
la concurs şi a ocupării funcției 
contractuale sunt: studii superi-
oare, vechime necesară: 3 ani. 
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 Primăriei Comunei 
Drănic. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primarie Comunei 
Drănic, persoană de contact: 
Dragu Cosmin,  te lefon: 
0769.058.038.            

VÂNZĂRI CASE

Vând casă modestă, cu 
grădină şi curte, în Băile 
Olăneşti, str. T. Vladimirescu, 
nr 90. Preț şi detalii la fața 
locului. Telefon: 0765/039813.

CITAȚII  
l Colceriu Costica o citeaza pe 
parata Colceriu (fosta Balaur) 
Simona in dosarul 3699/260/2012 
avand ca obiect partaj succesoral, 
pentru termenul din data de 25 
mai 2017, ora 09:00, la Judeca-
toria Moinesti, jud. Bacau. 

l Numitul Saqat Adil este citat, 
la Judecătoria Drăgăşani, în 
data de 16.05.2017, în proces de 
divorț cu Saqat Florentina, dosar 
nr. 45/223/2017.

l Vlad Viorel este citat la Jude-
cătoria Brăila pentru data de 25 
mai,  în dosarul civil  nr. 
8007/196/2010, în calitate de 
pârât, ieşire indiviziune, recla-
mant Vlad Enache.

l Se citeaza Pungaciu Gelu Ilie  
domiciliat in Com. Adanceni, 
Jud. Botosani,  la Judecatoria 
Chisineu Cris jud. Arad, pentru 
data de 24.05.2017, sala 3, in 
dosar  nr. 257/210/2017, in proces 
de divort cu Pungaciu Adriana.

l Se citează Chiciu Daniela 
Ramona CNP 2760601054698 
cu ultimul domiciliu cunoscut la 
adresa din Nojorid, str. Carol I, 
nr.32R, jud. Bihor, la Judecatoria 
Oradea pe data de 26.05.2017, 
Camera 8, ora 08:30, complet 
C7, în calitate de pârât în 
dosarul nr.14113/271/2016, în 
contradictoriu cu reclamanta 
societatea Gaminvest SRL în 
calitate de reclamant, cauza 
având obiect pretenţii. Cu menţi-
unea “personal la interogatoriu.

l Lungu Ion şi Dina, reclamanţi 
în dosarul 33968/215/2016 al 
Judecătoriei Craiova, îi invită pe 
domnii Boboc Ion şi Brumă 
Carmen, pârâţi, să se prezinte la 
Judecătoria Craiova în dosarul 
mai sus arătat, la termenul din 
07.06.2017, complet C1, ora 8.30, 
obiectul procesului fiind acţiune 
în constatare teren.

l Numitul Reziero Simeone, cu 
ultima reşedinţă cunoscută în 
judeţul Dâmboviţa, municipiul 
Târgovişte, str. Dâmboviţei, nr. 
16B, este citat la Tribunalul 
Bucureşti, Secţia a VIII-a 
Conflicte de Muncă şi Asigurări 
Sociale în data de 23.05.2017, ora 
09.00, completul 29, sala 152, în 
calitate de pârât în Dosarul nr. 
33403/3/2015*, având ca obiect 
“acţiune în răspundere patrimo-
nială suma de 30.000 Lei”, în 
proces cu Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă.

DIVERSE  
l Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Galaţi, cu sediul în 
Galaţi, str. Traian, nr. 451, 
judeţul Galaţi, cedează cu titlu 
gratuit un câine de serviciu! 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la Compartimentul 
Marketing şi Achiziţii, telefon/
f a x  0 2 3 6 . 3 3 4 . 1 6 1  s a u 
0236.334.152, e-mail: achizitiipu-
blice@jandarmeriagalati.ro, 
persoană de contact Mihăilă 
Nicuşor. 

l Subscrisa CII Chitu Adina 
Elena in calitate de adminis-
trator judiciar numit in dosarul 
nr. 1553/105/2017 aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova, notifica 
deschiderea procedurii generale 
a insolventei fata de debitoarea 
Standard Oil Business SRL, cu 
sediul social în Urlaţi Str. Panse-
lelor, nr. 51, Jud. Prahova, 
J29/135/2013, CUI 29496396 cu 

urmatoarele termene: 24.05.2017 
inregistrarea cererilor de creante; 
13.06.2017 tabelul preliminar al 
creantelor; 30.06.2017 tabelul 
definitiv de creante; 16.06.2017 
prima adunare a creditorilor, va 
avea loc la sediul administrato-
rului judiciar din Ploiesti, str. 
Cezar Bolliac, nr. 16, jud. 
Prahova, ora 12:00; 12.05.2017 
adunarea generala a asociatilor 
va avea loc la sediul administra-
torului judiciar din Ploiesti, str. 
Cezar Bolliac, nr.16, jud. 
Prahova, ora 15:00 cu unic punct 
pe ordinea de zi “Desemnarea 
administratorului special”.

l Lichidatorul judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschi-
derea procedurii falimentului 
prevăzută de Legea nr.85/2014 
împotriva debitoarei SC Stabilo 
Contractor SRL cu sediul în 
Bucureşti, Str. Sabinelor, Nr.117, 
e t . 2 ,  cam.1 ,   Sec tor  5 , 
J40/3707/2013, CUI 31397882, 
în dosarul 20990/3/2016 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucureşti, 
Secția a-VII-a Civilă. Termenul 
limită pentru înregistrarea 
creanțelor născute după data 
deschiderii procedurii generale a 
insolvenței este 26.05.2017. 
Termenul de verificare a crean-
țelor, de întocmire, afişare şi 
comunicare a tabelului supli-
mentar de creanțe -23.06.2017, 
termenul de depunere la tribunal 
a contestațiilor va fi de 7 zile de 
la publicarea în BPI a tabelului 
Suplimentar, termenul de întoc-
mire a tabelului definitiv conso-
lidat -21.07.2017. Următorul 
termen de judecată a fost fixat 
pentru data de 10.10.2017. 
Pentru relații: 021.318.74.25.

l Comuna Cernat, Cernat, sat 
Cernat, nr. 456, județul Covasna, 
c o d  f i s c a l :  4 4 0 4 3 3 8 , 
t e l . 0 2 6 7 . 3 6 7 . 5 0 1 ,  f a x : 
0267.367.488, e-mail: csernaton-
kozseg@yahoo.com, comuna-
cernat@yahoo.com. Programul 
pentru acordarea finanțărilor 
nerambursabile este valabil 
pentru anul 2017. Autoritatea 
finanțatoare: comuna Cernat, 
prin Consiliul Local Cernat, 
acordă finanțări nerambursabile 
pentru activități nonprofit de 
interes general, în conformitate 
cu prevederile Legii nr.350/2005, 
privind regimul finanțărilor din 
fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes 
general. Domeniile de intervenție 
selectate sunt: sport şi tineret, 
cultură, culte. Beneficiari direcți: 
-persoane fizice sau persoane 
juridice fără scop patrimonial; 
-asociații ori fundații constituite 
conform legii sau culte religioase 
recunoscute conform legii. 
Procedura aplicată: finanțarea 
nerambursabilă acordată din 
fonduri publice unui beneficiar 
se va face în baza unui contract 
de finanțare nerambursabilă 
încheiat între Comuna Cernat, 
județul Covasna şi beneficiar, în 
urma aplicării procedurii selec-
ției publice de proiecte. Bugetul 
finanțării nerambursabile 
aprobat prin Hotărârea Consi-
liului Local nr.13/30.03.2017 este 
de 140.000Lei, defalcat pe 
domenii de activitate astfel: 
50.000Lei pentru sport şi tineret, 

ANUNȚURI
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40.000Lei pentru cultură și 
50.000Lei pentru culte. Prevede-
rile finale: Programul anual și 
Anunțul de participare la selecția 
de proiecte vor fi publicate în 
Monitorul Oficial al României și 
într-un cotidian central și în 
două cotidiene locale și pe site-ul 
autorității publice finanțatoare: 
www.csernaton.ro

SOMAȚII  
l Judecatoria Ineu dos. 
86/246/2017. Obiect; succesiune, 
partaj. Paratii Vale Ioan, Vale 
Anisca, Poleac Marta, Valea 
Lucretia, sunt chematii sa se 
prezinte, pentru termenul din 
18.05.2017, ora 09.00. Recla-
mantii; Valea Florian si Tatiana, 
Valea Nicolae.

l Prin cerera inregistrata sub 
dosar nr. 387/246/2017 petentul 
Boiciuc Ion domiciliat in 
Pincota, Str. Soarelui nr. 14, jud. 
Arad, cu domiciliul procesual 
ales in Arad, B-dul General 
Vasile Milea, nr. 41, ap. 2/a, jud. 
Arad, solicita inscrierea drep-
tului de proprietate asupra 
imobilului teren intravilan inscris 
in CF nr. 302502 Pincota, cu nr. 
top 2275/d/169, teren intravilan 
in suprafata de 1080 mp, imobil 
asupra caruia figureaza ca 
proprietari tabulari sub B1 
defuncta – Trif Marta sotia lui 
Tol Avram, decedata la data de 
17.09.1976. In urma acesteia 
sunt somatic, in baza art. 130 din 
Decretul Lege nr. 115/1938, toti 
cei interesati de indata sa ianin-
teze opozitie la Judecatoria Ineu 
deoarece in caz contrar, in 
termen de o luna de la aceasta 
ultima publicare se va proceda la 
solutionarea cererii.

l Emisă in temeiul art.130 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938  
astfel  cum s-a dispus prin Înche-
ierea de sedintă din   data de 
0 2 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  i n  d o s a r u l 
nr.535/246/2017 al Judecatoriei 
Ineu, formulată de petenta Popa 
Marioara-Persida, domiciliata in 
sat Draut, nr. 86 com. Tirnova, 
jud.Arad. Petenta sustine că a 
folosit terenul intravilan inscris 
in CF 308131 Tirnova,  provenita 
din conversia de pe hartie a CF 
vechi nr. 132 Draut,  nr. top 
249-250/a, in suprafata de 1774 
mp, fara constructii, asupra 
caruia figureaza ca proprietar 
tabular sub B1 , Ciorogariu 
Floare, nascuta Sopti, decedata  
in Draut in 16.02.1943, exerci-

tand o posesie continua utila, 
publica exclusiva,fara echivoc si 
sub nume de proprietar de peste 
50 ani, fara ca alte persoane sa 
faca acte deposedare sau de 
tulburare. Toti cei interesati au 
posibilitatea sa depună DE 
INDATA opozitie la Judecatoria 
Ineu deoarece in caz contrar, in 
termen de o luna de la ultima 
afișare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii  
petenţilor cu privire la consta-
tarea dreptului lor de proprie-
tate.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator. In conformitate 
cu prevederile Legii nr. 31/1990 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii 
nr. 297/2004, ale Regulamentului 
CNVM nr. 1/2006 privind 
emitenţii și operaţiunile cu valori 
mobiliare, ale Regulamentului 
CNVM nr. 6/2009 privind exerci-
tarea unor anumite drepturi ale 
acţionarilor in cadrul adunărilor 
generale ale societăţilor, modi-
ficat și completat prin Regula-
mentul CNVM nr. 7/2010, 
Regulamentul ASF nr.13/2014, 
OUG nr.51/2015 privind unele 
măsuri pentru realizarea de 
investiţii la operatorii economici 
din industria de apărare și 
pentru modificarea și comple-
tarea unor acte normative și ale 
Actului Constitutiv al Romaero 
S.A., Consiliul de Administraţie 
al  Romaero S.A. - cod unic de 
inregistrare RO 1576401, număr 
de ordine in Registrul Comer-
ţului J40/3940/1991 - convoacă: 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor la data de 
7.06.2017 ora 14:00, la sediul 
societăţii din București, Bule-
vardul Ficusului nr. 44, Sector 1, 
pentru toţi acţionarii inregistraţi 
in Registrul Acţionarilor la data 

de referintă de 25.05.2017 cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea majorării capitalului 
social al Societăţii Romaero S.A., 
intr-o singură etapă, cu suma de 
1.443.160 lei, de la nivelul actual 
a l  capi ta lu lu i  soc ia l  de 
15.615.372,50 lei până la nivelul 
de 17.058.532,50 lei, pentru 
asigurarea capitalului de lucru, 
fiind justificată de obligaţia 
Romaero S.A. de a respecta 
prevederile art.3 alin 2 din OUG 
nr. 51/2015, in următoarele 
condiţii: 1.1. Majorarea capita-
lului social se realizează prin 
emisiunea unui număr de 
577.264 acţiuni noi, nominative, 
ordinare, dematerializate, fiecare 
având o valoare nominală de 
2,5000 lei/acţiune, cu acordarea 
dreptului de preferinţă pentru 
acţionarii inscriși la Depozitarul 
Central SA, proporţional cu 
cotele de participare deţinute de 
aceștia la data de inregistrare; 
1.2. Subscrierea se poate face de 
către acţionari, atât in numerar 
cât și prin conversia in acţiuni a 
oricărei creanţe certe, lichide și 
exigibile deţinute faţă de socie-
tatea Romaero SA de către acţio-
narii existenţi, inregistraţi in 
Registrul Acţionarilor Societăţii, 
ţinut de Depozitarul Central SA 
București, la data de inregistrare, 
conform prevederilor art. 130 si 
1311 din Regulamentul CNVM 
nr. 1/2006, creanţă ce trebuie 
recunoscută de către Consiliul de 
Administraţie al societăţii; 1.3. 
Preţul de emisiune pentru o 
acţiune nou emisă subscrisă in 
cadrul exercitării dreptului de 
preferinţă va fi de 2,5000 lei/
actiune; 1.4. Raportul de 
subscriere este de 1 acţiune nou 
emisă la 10,820267 acţiuni deţi-
nute la data de inregistrare, prin 
rotunjirea intodeauna la prag 
inferior; 1.5. Perioada in care se 
pot subscrie acţiuni in cadrul 

exercitării dreptului de prefe-
rinţă va fi de o lună de la data 
stabilită in prospect/prospectul 
proporţionat de ofertă și va 
incepe la o dată ulterioară datei 
de inregistrare aferentă majo-
rării capitalului social și datei de 
publicare a hotărârii in Moni-
torul Oficial al României; 1.6. 
Majorarea capitalului social se 
face in limita conversiei in 
acţiuni a creanţelor și a sumelor 
efectiv subscrise și vărsate in 
contul societăţii, acţiunile noi 
emise nesubscrise sau cele neplă-
tite in intregime fiind anulate. 
Plata acţiunilor subscrise se face 
integral la data subscrierii, 
conform prospectului aprobat de 
ASF; 1.7.Operaţiunea de 
subscriere se va realiza in baza 
unui Prospect aprobat de Autori-
tatea de Supraveghere Finan-
ciară si prin intermediar 
autorizat de catre ASF, in baza 
unei proceduri competitive. 2. 
Aprobarea listei cu entităţile care 
deţin creanţe certe, lichide și 
exigibile și valoarea acestora, 
entităţi care pot subscrie cu 
aceste creanţe; 3.Aprobarea dele-
garii către Consiliul de Adminis-
tratie al ROMAERO SA a 
exercitiului atribuţiei majorării 
capitalului social, in conformi-
tate cu prevederile art. 113 lit. f) 
și ale art. 114 alin. (1) din Legea 
nr. 31/1990, pentru ca, la expi-
rarea perioadei de exercitare a 
dreptului de preferintă, să 
constate numărul acţiunilor noi 
care au fost subscrise, să anuleze 
acţiunile rămase nesubscrise, să 
stabilească valoarea cu care se 
majorează capitalul social, să 
modifice Actul Constitutiv al 
societăţii in conformitate cu 
noua valoare a capitalului social 
și cu noua structură a acţionaria-
tului acesteia, să efectueze 
formalităţile necesare la institu-
ţiile competente (Oficiul Regis-

trului Comertului, Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, 
Bursa de Valori București, Depo-
zitarul Central) in vederea inre-
gistrării majorării de capital 
social. 4.Aprobarea modificării 
dispoziţiilor art. 7 din Capitolul 
III al Actului Constitutiv al 
Societăţii conform urmatorului 
text supus spre aprobare (spatiile 
de mai jos, lasate libere, urmand 
a fi completate cu cifrele cores-
punzatoare după centralizarea, 
de către Consiliul de Adminis-
traţie al Societăţii, a rezultatelor 
subscrierii la majorarea capita-
lului social): „(1) Capitalul social 
subscris și vărsat este de [____] 
lei, divizat in [___] acţiuni nomi-
native, in valoare nominală de 
2,50 lei fiecare (2) Capitalul 
social este detinut astfel: (a) acţi-
onari persoane fizice și juridice, 
române și/sau străine, care deţin 
[____] acţiuni, reprezentând 
[_____] lei, respectiv [___]% din 
capitalul social total, din care 
[____] acţiuni persoane fizice, 
acţionari in temeiul Legii 
nr.55/1995 și a actului de cesiune 
S I F  M u n t e n i a  n r . 
29242/23.04.1997 și [____] 
acţiuni pentru Dumitru Cucu, 
acţionar in baza Legii nr. 
66/1993;  (b) Societatea de Inves-
tiţii Financiare Muntenia - 
persoană juridică română, cu 
sediul in București Splaiul Unirii 
nr. 16, sector 4, care deţine [____] 
acţiuni, reprezentând [____] lei, 
respectiv [___]% din capitalul 
social total; (c) Ministerul Econo-
miei  - acţionar in numele 
Statului Român - persoană juri-
dică română cu sediul in Bucu-
rești, Calea Victoriei nr.152, 
sector 1, care deţine [_____] 
acţiuni, reprezentând [____] lei, 
respectiv [_____]% din capitalul 
social total; d) Fondul Proprie-
tatea SA – persoană juridică 
română, cu sediul in București, 

Str. Apolodor nr. 17, etaj 2, cam. 
417, sector 5, care deţine [____] 
acţiuni, reprezentând [____] lei, 
respectiv [____]% din capitalul 
social total.” Se mandatează 
Directorul General al Romaero 
S.A. să semneze Actul Consti-
tutiv actualizat. 5.Aprobarea 
datei de 27.06.2017 ca „dată de 
inregistrare” pentru identificarea 
acţionarilor asupra cărora se 
rasfrâng efectele hotărârii 
AGEA și a datei de 26.06.2017 
ca “ex date” (respectiv dată ante-
rioară datei de inregistrare la 
care instrumentele financiare 
obiect al hotărârii AGEA, se 
tranzacţionează fără drepturile 
care derivă din hotărâre, in 
conformitate cu prevederile art. 
2 lit. f) din Regulamentul 
CNVM/ASF nr. 6/2009) si “data 
platii” de 28.06.2017. 6.Împuter-
nicirea Directorului General al 
societăţii, să efectueze toate 
demersurile necesare in vederea 
înregistrării hotărârilor Adunării 
Generale Extraordinare a Acţio-
narilor și îndeplinirii tuturor 
formalităţilor necesare in fata 
autorităţilor competente, inclu-
zând, dar fără a se limita la, 
Oficiul Registrului Comertului, 
Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, Bursa de Valori 
București, Depozitarul Central. 
Mandatarul sus mentionat va 
putea delega puterile acordate 
conform celor de mai sus oricărei 
persoane după cum considera 
necesar. La data convocării capi-
talul social al societăţii este de 
15.615.372,50 lei format din 
6.246.149 acţiuni nominative, 
dematerializate, cu valoare 
nominală de 2,5000 lei, fiecare 
acţiune dând dreptul la un vot in 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor Societăţii. 
Documentele și informaţiile 
referitoare la problemele incluse 
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pe ordinea de zi precum şi 
proiectul de hotărâre supus 
dezbaterii şi aprobării AGEA 
sunt disponibile la sediul 
Romaero S.A., la Secretariatul 
AGA, incepând cu data de 
5.05.2017, precum şi pe websi-
te-ul societăţii Romaero S.A.: 
www.romaero.com. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social au 
dreptul: de a introduce pana la 
data de 20.05.2017 puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale 
extraordinare a actionarilor, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generala 
extraordinara a actionarilor; de a 
prezenta pana la data de 
20.05.2017 proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale 
extraordinare. Fiecare acţionar 
are dreptul să adreseze întrebări 
privind punctele de pe ordinea de 
zi a adunării generale. Societatea 
comercială are obligaţia de a 
răspunde la întrebările adresate 
de acţionari, sub conditia respec-
tarii art. 13 (2) din Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009. Drepturile 
prevăzute anterior pot fi exerci-
tate numai în scris (transmise 
prin servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice). Acţionarii 
inscrisi in registrul acţionarilor la 
data de referintă pot exercita 
dreptul de vot direct, prin repre-
zentant sau prin corespondentă. 
Formularul de vot prin corespon-
dentă atat in limba română, cat şi 
in limba engleză, se pun la dispo-
ziţia acţionarilor la sediul socie-

tăţii precum şi pe pagina de 
Internet a societăţii www.
romaero.com, incepând cu data 
de 5.05.2017. Formularul de vot 
prin corespondentă, completat de 
către acţionar şi insotit de o copie 
a actului de identitate a acţiona-
rului persoană fizică, respectiv 
Certificat de inregistrare eliberat 
de ORC impreună cu copia 
actului care dovedeşte calitatea 
de reprezentant legal al acestora, 
in cazul persoanelor juridice, sunt 
expediate sau se depun la sediul 
Societăţii pana la data de 
6.06.2017, cu menţiunea scrisă pe 
plic in clar şi cu majuscule “VOT 
PRIN CORESPONDENŢĂ 
PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ EXTRAORDINARĂ A 
A C Ţ I O N A R I L O R  D I N ” 
7/8.06.2017. Buletinele de vot 
prin corespondenţă care nu sunt 
primite in forma şi in termenul 
stipulat in prezentul convocator 
nu vor fi luate in calcul pentru 
determinarea cvorumului de 
prezenţă şi vot precum şi la 
numărătoarea voturilor in 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor. In temeiul 
prevederilor legale (art. 243 alin. 
(6) – Legea 297/2004), acţionarii 
pot fi reprezentaţi de alţi acţio-
nari, in baza unei Imputerniciri 
speciale (Procuri speciale), inscris 
sub semnatură privată, pusă la 
dispoziţie de către Consiliul de 
Administraţie sau in baza unei 
Imputerniciri generale (Procuri 
generale). Forma Imputernicirii 
speciale (Procurii speciale) atât in 
limba română, cât şi in limba 
engleză, se pun la dispoziţia acţi-
onarilor atât la sediul societăţii 
cât şi pe pagina de Internet a 
societăţii www.romaero.com şi 

pot fi consultate incepând cu data 
de 5.05.2017. Imputernicirea 
specială (Procura specială) se 
depune sau se poate expedia, in 
original, la societate pana la data 
de 6.06.2017. In cazul in care 
Imputernicirea specială (Procura 
specială) se expediază prin poştă 
trebuie facută pe plic menţiunea 
scrisă in clar şi cu majuscule 
“ P E N T R U  A D U N A R E A 
GENERALĂ EXTRAORDI-
NARA A ACŢIONARILOR 
DIN” 7/8.06.2017. Procurile 
speciale care nu sunt primite in 
termenul stipulat in prezentul 
convocator nu vor fi acceptate de 
către Societate. Reprezentarea 
acţionarilor in cadrul adunării 
generale de către alte persoane 
decât acţionarii se poate face şi in 
baza unei Imputerniciri generale 
(Procuri generale) valabilă pentru 
o perioadă care nu va depăşi 3 
ani, permitând reprezentantului 
desemnat să voteze in toate 
aspectele aflate in dezbaterea 
adunării generale a acţionarilor 
societăţii cu condiţia ca imputer-
nicirea generală să fie acordată 
de către acţionar, in calitate de 
client, unui Intermediar definit 
conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din 
Legea nr. 297/2004 sau unui 
avocat. Imputernicirile generale 
(Procurile generale) trebuie să 
conţină informaţiile prevăzute la 
art. 151 din Regulamentul 
CNVM/ASF nr. 6/2009 si se 
depun la societate până la data 
de 6.06.2017, in copie, cuprin-
zând menţiunea conformităţii cu 
originalul, sub semnătura repre-
zentantului. Copiile certificate ale 
Imputernicirilor generale (Procu-
rilor generale) sunt reţinute de 
societate, facându-se menţiune 
despre acestea in procesul verbal 
al adunării generale. Acţionarii 
nu pot fi reprezentaţi in adunarea 
generală a acţionarilor, pe baza 
unei Imputerniciri generale 
(Procuri generale), de către o 
persoană care se află intr-o situ-
aţie de conflict de interese, in 
conformitate cu dispoziţiile art. 
243 alin. (64) din Legea nr. 
297/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. In cazul 
neindeplinirii condiţiilor de vali-
ditate/cvorum prevăzute de Actul 
Constitutiv al societăţii pentru 
prima convocare, a doua convo-
care va avea loc pe data de 
8.06.2017, orele 14:00 la aceeaşi 
adresă, cu aceeaşi ordine de zi şi 
dată de referinţă. Informaţii 
suplimentare se pot obţine zilnic, 
in orice zi lucrătoare, la telefon 
021/599.42.05 sau 021/599.43.25, 
fax 021/599.41.05 sau e-mail: 
office@romaero.com. Prezentul 

convocator se va completa cu 
prevederile legale aplicabile. 
Presedinte C.A. Mircea Modran.

LICITAȚII  
l SC Fabissimo Group SRL, 
prin lichidator judiciar, anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
bunurilor mobile aflate in patri-
moniul acesteia, respectiv: maga-
zine tip termopan cu suprafete 
diferite si preturi cuprinse intre 
de 1.395,5 lei si 2.392 lei, etc. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare incuviintat 
de Adunarea Creditorilor din 
18.11.2015. Licitaţiile vor avea loc 
pe  data  de :  11 .05 .2017 , 
1 8 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  2 5 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
3 0 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  0 7 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
1 3 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  1 5 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
20.06.2017, 22.06.2017 si 
29.06.2017 orele 13.00 în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii 
sup l imentare  l a  t e l e fon 
0732405295, 0344104525.

l Compania Energopetrol S.A. 
societate in reorganizare, vinde la 
licitatie, teren intravilan in supra-
fata de 1.004 mp, situat în 
Campina, Str. Industriei, nr. 3 
Bis, Judetul Prahova, la pretul de 
40 Euro/mp, plus TVA. Licitatiile 
se vor organiza la sediul adminis-
tratorului judiciar in data de 
08.05.2017 ora 10:00, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 10.05.2017, 
1 2 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  1 5 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
1 7 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  1 9 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
2 2 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  2 4 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
2 6 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  2 9 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
3 1 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  0 2 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
0 7 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  0 9 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
1 2 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  1 4 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
1 6 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  1 9 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
21.06.2017, 23.06.2017, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administrato-
rului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regula-
mentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii precum si achi-
zitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la admi-
nistratorului judiciar, la adresa 
mai sus mentionata, la numerele 
d e  t e l e f o n  0 7 2 3 3 5 7 8 5 8 / 
0244597808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.

l Debitorul SC Alto Adprod 
SRL -în faliment, prin lichidator 

judiciar Dinu, Urse Și Asociații 
S.P.R.L., scoate la vânzare: -Teren 
în suprafață de 775,09mp şi 
construcțiile de pe acesta, cu o 
suprafață totală construită la sol 
de 482,09mp, situat în Pante-
limon, B-dul Biruinței nr.102, jud. 
Ilfov. Prețul de pornire este 
stabilit conform hotărârii 
Adunării Creditorilor din data de 
25.04.2017 şi a dispozițiilor 
cuprinse în Regulamentul de 
vânzare. Prețul caietului de 
sarcini este de 1.000 lei exclusiv 
TVA. Participarea la licitație este 
condiționată de consemnarea în 
c o n t u l  n r . 
RO88PIRB4218767493001000, 
deschis la Piraeus Bank România 
pe seama debitoarei SC Alto 
Adprod SRL până la data şi ora 
stabilită pentru şedința de lici-
tație, a garanției de 10% din 
prețul de pornire al licitației şi de 
achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Caietului de sarcini. 
Caietul de sarcini poate fi achitat 
în contul lichidatorului judiciar 
nr. RO43INGB5514999900513726 
deschis la Ing Bank -Sucursala 
Dorobanți sau în numerar la 
sediul ales al acestuia din Bucu-
reşti str. Buzeşti, nr.71, et.5, 
cam.504, sector 1. Prima şedință 
de licitație a fost fixată în data de 
08.05.2017 ora 15.00, iar dacă 
acesta nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de lici-
tații vor fi în data de: 15.05.2017, 
2 2 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  2 9 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
05.06.2017 şi 08.06.2017 ora 
15.00. Toate şedințele de licitații 
se vor desfăşura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Bucu-
reşti, Str.Buzeşti nr.71, et.5, 
cam.504, sector 1. Pentru relații 
s u p l i m e n t a r e  s u n a ț i  l a 

021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.

l Rolida Com SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică proprietatea debitoarei 
situata in comuna Berceni, sat 
Corlatesti, tarla 29, parcela 
302/100, jud. Prahova, compusă 
din construcții edificate fără 
autorizații la pretul de evaluare 
redus cu 50%, respectiv 51.165,50 
lei fără TVA. Terenul pe care sunt 
amplasate nu face obiectul 
vânzării. Licitaţia va avea loc în 
fiecare zi de vineri începând cu 
data de 12.05.2017, ora 16:00 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

l  1 . P r i m ă r i a  C o m u n e i 
Brezoaele, cu sediul în localitatea 
Brezoaele, Strada Principală, 
nr.24, județul Dâmbovița, CUI: 
4449348, tel.0245.715.601; fax: 
0245.175.689, e-mail: primaria_
brezoaele@yahoo.com, persoană 
de contact: Florea Ion -secretar 
comună, concesionează un teren 
intravilan în suprafață de 481mp 
situat în comuna Brezoaele, sat 
Brezoaia, pe strada PGB Manda, 
nr. 452F8, T 76 P 259/1/5 NC 
74477 lotul nr. 6, cu destinație de 
construire locuințe proprietate 
privată. 2. Informații privind 
documentația de atribuire:  se 
poate procura de la sediul Primă-
riei Comunei Brezoaele, sat 
Brezoaele, nr. 24, județul Dâmbo-
vița. 3.1. Denumirea şi adresa 
serviciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului de la care se 
poate obține un exemplar din 
d o c u m e n t a ț i a  d e  a t r i -
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....................................16.05.2017 ora 11.00.......................

...0........... ..................... .....0........0........... .................. ...

....0.............0.0.....0.....................0......................000....

...........0.000.....0000......0...0...0000.......................0

.. 0.. ..0... ... ..... ......... ....... ... .......... ... ... .0... ... ..... ..........

............ .......... .... ..... .... ... ..... ... 30.05.2017, 13.06.2017, 
27.06.2017 ora 11.00..............0..............................................
......................0.0........................0.................................
...000...... 0............................0.0........................................
...............0...........0..........................0..............................
................
.. �........ ... ............ ... .......... ..... ... 000. .... ....... ... ........ ...
...........
. �..0........................................................................
.......................................0.................0..........................
..........................0.0....

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 

30264 /03.05.2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în 

ziua de 22, luna 05, anul 2017, orele 11.00, în localitatea 

Alexandria, str. Dunării, nr. 188, se va vinde prin licitație, 

următorul bun imobil, proprietate a debitorului S.C. Tes Com 

S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Alexandria, jud. 

Teleorman, cod unic de înregistrare 6690813: - Spațiu comercial 

situat în localitatea Alexandria, str. București, bl. 704 DE, parter - 

preț de pornire reprezentând prețul de evaluare pentru prima 

licitație = 510.900 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; A.J.F.P. 

Teleorman, Nu sunt. *) În conformitate cu prevederile titlului VII 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA .... %)/ scutită/ 

neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 

acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați 

în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de 

vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să 

prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, 

următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada 

plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma 

scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al 

licitatei, achitată în contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, 

CUI 4568128 deschis la Trezoreria municipiului Alexandria; 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 propria răspundere a 

ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana inter-

pusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta 

prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obliga-

țiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, 

respectiv .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după 

caz: - dovada emisă de organele fiscale, că nu au obligații fiscale 

restante. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la 

sediul nostru sau la telefon 0247.421.176, int. 354.
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buire: Compartimentul Secretar 
comună din cadrul Primăriei 
Comunei  Brezoae le ,  sat 
Brezoaele, județul Dâmbovița. 
3.2.Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 
54/2006: Nu este cazul. 3.3. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 22.05.2017, ora 
16.00. 4. Informații privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 25.05.2017, ora 09.00. 
4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria 
Comunei Brezoaele, cu sediul în 
sat Brezoaele, județul Dâmbo-
vița, conform Caietului de 
sarcini. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Oferta se depune 
în două plicuri sigilate, unul 
exterior şi unul interior, conform 
Caietului de sarcini. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a 
ofertelor: 25.05.2017, ora 10.00, 

la sediul Primăriei Comunei 
Brezoaele, sat Brezoaia (sediul 
temporar în spatele sălii de 
sport), județul Dâmbovița.

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 ,40 le i  ( re spec t iv 
154.038EUR) (60% din valoarea 
de evaluare fara TVA).
Persoanele care pretind vreun 

drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decă-
derii, să facă dovada acestui fapt 
până la data de 11.05.2017 orele 
11.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu 
nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea 
loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 
43, jud. Iaşi, in data de 11 mai 
2017 orle 12:00 şi se va desfăşura 
în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 85/2006 privind proce-
dura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 
24.03.2017. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organi-
zare şi desfăşurare a licitaţiei, 
Regulament ce poate fi consultat 
atat la dosarul cauzei cat si la 
sediul lichidatorului. Adjudeca-
tarul va fi ţinut la plata preţului 
de adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de 
organizare şi desfăsurare a licita-
ţiei. Ofertantii sunt obligati sa 

depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de partici-
pare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a 
licitatiei. Garantia se va depune 
in numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se 
înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43,  jud. Iaşi, până la 
data de 11.05.2017, orele 11.00. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
telefoanele: 0232.240890; 
0742.109899, Fax 0232.240890.

l „Servicii de înregistrare siste-
matică a imobilelor în Sistemul 
lntegrat de Cadastru şi Carte 
Funciară în cadrul Programului 
Naţional de Cadastru şi Carte 
Funciară (PNCCF), demarat de 
Comuna Forotic, jud.Caraş-Se-
verin”. Pentru obiectivul „Înre-
gistrare sistematică a imobilelor 
în Sistemul Integrat de Cadastru 
şi Carte Funciară” se urmăreşte 
înregistrarea sistematică a imobi-
lelor din Comuna Forotic, 
judeţul Caraş-Severin, în 
sistemul integrat de cadastru şi 
carte funciară, în conformitate 
cu prevederile: (a)Legii nr.7 din 
13 martie 1996, a cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare, (b)Regula-
mentului de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară 
aprobat prin Ordinul directo-
rului  general  a l  ANCPI 
nr.700/2014, (c)Legii nr.273 din 
29 iunie 2006, privind finanţele 
publice locale. Operatorii econo-
mici invitaţi vor ridica documen-
taţia în vederea ofertării până cel 
mai târziu 18.05.2017. Oferta va 
fi înregistrată la sediul autorităţii 
contractante: Primăria Comunei 
Forotic, nr.1, localitatea Forotic, 
judeţul Caraş-Severin, până la 
data 25.05.2017 şi ora 16.00. 
Evaluarea ofertelor prezentate se 
va face până cel  târziu 
31.05.2017. Descrierea serviciilor 
care urmează să fie elaborate se 
regăseşte în caietul de sarcini, 
parte integrantă a documentaţiei 
de atribuire, anexe la prezenta 
invitaţie. Serviciul atribuit este 
înregistrarea sistematică a imobi-
lelor UAT Forotic, Caraş-Se-
verin, în sistemul integrat de 
cadastru şi carte funciară. 

l Anunţ public. 1. Primăria 
oraşului Năsăud, str. Piaţa 
Unirii, nr.15, jud. Bistriţa-Nă-
săud, organizează în data de 
10.05.2017, ora 10:00 la sediul 
unităţii, licitație publica privind 
inchirierea următoarelor supra-
feţe de pajişti aparţinând dome-
niului public al oraşului Năsăud, 
in vederea exploatării acestora 
prin păşunat, astfel: - Păşune 
alpina situata in ridul La Saivan 
(1), in suprafață de 71,82 ha; - 
Păşune alpina situata in ridul La 
Saivan (2), in suprafață de 32,32 
ha; - Păşune alpina situata in 
ridul Izvorul Calului II, in supra-
față de 30,5 ha; - Păşune alpina 
situata in ridul Izvorul Mare I, in 
suprafață de 31 ha; - Păşune 
colinara situata in cartierul Liviu 
Rebreanu, ridul Capu Dealului 
in suprafață de 12,57 ha; Ofer-
tele se vor depune separat, 
pentru fiecare trup de păşune; 2. 

În caz de neadjudecare, urmă-
toarele licitații se vor organiza la 
7 zile calendaristice, menținân-
du-se intervalul orar stabilit 
inițial; 3. Caietul de sarcini se 
poate ridica de la sediul Primă-
riei oraşului Năsăud, comp. 
Relații cu publicul, începând cu 
data de  05.04.2017, la preţul de 
100 lei şi se achită la casieria 
Primăriei oraşului Năsăud; 4. 
Taxa de participare la licitaţie 
este in cuantum de 200 lei si se 
achita la casieria Primăriei 
oraşului Năsăud; 5. Preţul 
minim de pornire al licitației 
pentru păşunile alpine este în 
cuantum de 370 lei/ha/an iar 
pentru păşunile colinare de 250 
lei/ha/an - iar durata închirierii 
este pe o perioada de 7 ani de la 
semnarea acestuia, cu drept de 
prelungire, in condițiile legii, la 
cererea chiriaşului, adresata cu 
minim 30 de zile înaintea expi-
rării perioadei inițiale. 6. Docu-
mentele solicitate de la ofertanți, 
pentru a putea participa la lici-
tație se pot depune până în data 
de 10.05.2017, ora 09:00 la sediul 
Primăriei oraşului Năsăud, 
comp. Relații cu publicul; 7. 
Relații la tel./ 0263/ 361026, 
361027, fax.  0263/361028, 
361029; 8. Taxa pentru garanția 
de participare la licitație este de 
500 lei şi se achită la casieria 
Primăriei oraşului Năsăud . 
PRIMAR, Mircea Romocea.  
Comp. A.D.P.P. Cons. Iovu Ioan

l Primăria oraşului Petrila, prin 
Compartimentul Corp Control 
Comercial şi Autorizare Trans-
port Public Local, strada Repu-
blicii nr. 196, Cod poştal 335800 
telefon /fax: 0254.550.977; 
0254.550.760 va demara proce-
dura de  atribuire şi eliberare a 
unui număr de 23 autorizații 
taxi, autorizațiile sunt stabilite 
prin Regulamentul de organizare 
şi desfăşurare a activității de 
transport public în regim de taxi 
pe raza teritorială a oraşului 
Petrila. Autorizațiile taxi vor 
avea următoarele numere de 
atribuire: 2, 3,  6, 9, 11, 13/6, 13/8, 
13/9, 13/10, 14, 17, 44, 46, 47, 48, 
49, 50, 51,  52, 53, 54, 62, 66. În 
acest scop persoanele fizice auto-
rizate sau operatorii de transport 
interesați, vor depune o cerere şi 
documentele necesare la Regis-
tratura Primăriei oraşului 
Petrila, până la data de 03. 07. 
2017, orele 15,00. Documentele 
necesare pentru participarea la 
procedura de atribuire sunt 
următoarele: -Dovada îndepli-
nirii condiţiei de capacitate 
profesională, respectiv: copie de 
pe certificatul de competenţă 
profesională a persoanei desem-
nate, pentru transportatorul 
persoană juridică sau întreprin-
dere familială; -Dovada îndepli-
nirii condiţiei de onorabilitate, 
respectiv: cazierul judiciar al 
persoanei desemnate, din care să 
reiasă că aceasta: nu a fost 
condamnată pentru infracţiuni 
de natură comercială; nu a fost 
condamnată pentru infracţiuni 
privind condiţiile de plată şi de 
angajare, perioadele de condu-
cere şi de odihnă ale conducăto-
rilor auto, siguranţă rutieră, 
siguranţa vehiculului rutier sau a 
persoanelor transportate, 
protecţia mediului; -Avizul 

medico -psihologic care atestă că 
persoana desemnată este aptă 
pentru a ocupa o funcţie care 
concură la siguranţa circulaţiei; 
-Cazierul fiscal al transportato-
rului, dacă acesta este operator 
economic; -Declaraţie pe propria 
răspundere privind perioadele în 
care transportatorul a executat 
servicii de transport în regim de 
taxi, cu menţionarea intervalelor 
când a avut interdicţii şi motivul 
acestora; -Dovada îndeplinirii 
capacităţii financiare, respectiv: 
declaraţie pe propria răspundere 
a transportatorului că poate 
asigura spaţiile necesare pentru 
parcarea tuturor autovehiculelor 
cu care va desfăşura activitatea 
de taxi, spaţii deţinute în propri-
etate sau prin contracte de închi-
riere; declaraţie pe propria 
răspundere a transportatorului 
că deţine sau are capacitatea 
financiară de a deţine un număr 
de autovehicule, pe tipuri, în 
proprietate sau în temeiul 
contractelor de leasing; -cererea 
transportatorului pentru elibe-
rarea tipului de autorizaţie de 
transport, stabilit prin prezenta 
lege; -copie de pe Certificatul de 
înregistrare la registrul comer-
ţului ca transportator, respectiv 
persoană fizică autorizată, asoci-
aţie familială autorizată sau 
persoană juridică, după caz.; 
-copie de pe certificatul de 
agreere pentru utilizarea autove-
hiculului în regim de taxi eliberat 
de R.A.R.; -copie de pe certifi-
catul de înmatriculare, carnet de 
identitate ale autovehiculului din 
care să rezulte că acesta este 
deţinut de către transportatorul 
autorizat respectiv în proprietate 
sau în temeiul unui contract de 
leasing şi talonul anexă la certifi-
catul de înmatriculare, cu 
inspecţia tehnică periodică vala-
bilă; -copie de pe poliţa de asigu-
rare a pasagerilor şi a bagajelor 
pentru riscurile acestora; -autori-
zaţia de transport. Documentele 
cu privire la criteriile de departa-
jare şi punctajul acordat, data la 
care va fi demarată procedura de 
eliberare a autorizaţiilor taxi, 
data anunţării rezultatului atri-
buirii cât şi lista solicitanţilor 
înscrişi în lista de aşteptare, vor fi 
afişate la avizierul instituţiei 
noastre. Alte informații referi-
toare la documentele necesare 
participării la obţinerea autoriza-
ţiilor taxi se obțin la sediul 
Primăriei Oraşului Petrila, 
respectiv la  Compartimentul 
Corp Control Comercial şi Auto-
rizare Transport Public. Primar 
-Vasile Jurca.

l Primăria Municipiului Olte-
nița cu sediul în municipiul 
Oltenița, B-dul Republicii, nr.40, 
Județul Călăraşi, tel/fax: 
0242.515.169; 0242.515.087 
anunță, organizarea licitației 
publice cu strigare pentru închi-
rierea unui spațiu aparținând 
domeniului privat al munici-
piului Oltenița, în suprafață de 
89,15mp, situat în municipiul 
Oltenița, str. Argeşului nr.60, cu 
destinația cabinet medical -medi-
cină de familie, licitație publică 
organizată în conformitate cu 
prevederile Regulamentului 
privind organizarea şi desfăşu-
rarea licitaţiilor publice pentru 
concesionarea /închirierea /
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vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat/ închirierea 
bunurilor aparţinând domeniului 
public al municipiului Oltenița, 
cu modificările ulterioare, cât și 
cu prevederile Legii nr.215/2001 
privind administrația publică 
locală, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Data, ora și locul 
de deschidere a ofertelor: 
09.06.2017, ora 11:00, la sediul 
Primăriei municipiului Oltenița, 
b-dul Republicii nr.40. Prețul 
minim de începere al licitației 
este echivalentul în lei la data 
efectuării plățtii a 1,40 euro/mp/
lună (curs B.N.R.) cu salt de 
supralicitare de 10% inclus. Pasul 
de creștere al licitației este de 
10%. Ofertanții pot depune docu-
mentațiile necesare participării la 
licitație până la data și ora limită 
de: 07.06.2017, ora 11:00, la regis-
tratura Primăriei municipiului 
Oltenița, într-un singur exemplar 
original. Documentele licitației se 
vor pune la dispoziție începând 
cu data de 05.05.2017 la sediul 
Primăriei municipiului Oltenița, 
b-dul Republicii, nr.40, etaj 2, 
camera 22. Prețul de achiziție al 
caietului de sarcini este de 20 lei 
și se va achita la casieria Primă-
riei municipiului Oltenița. Ofer-
tanții sunt obligați să depună 
până la termenul limită de 
primire a documentațiilor nece-
sare participarii la licitație, 
dovada achitării garanției de 
participare, a contravalorii caie-
tului de sarcini și a taxei de parti-
cipare la licitație. Durata 
închirierii: 5 ani, cu posibilități de 
prelungire, conform caietului de 
sarcini. Anunțul privind licitația 
publică cu strigare pentru închiri-
erea spațiului de mai sus, cu 
destinația cabinet medical, va fi 
afișat la panoul de afișaj al 
primăriei începând cu data de 
05.05.2017. Solicitări de clarificări 
cu privire la documentaţia de 
atribuire pot fi depuse la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, 
Birou Registratură, sau pot fi 
transmise prin fax la nr. 
0242.515.087, e-mail achizitii.
primariaoltenita@gmail.com  cu 
cel puţin 4 zile lucrătoare înainte 
de data limită pentru depunerea 
ofertelor. Durata în care ofer-
tanții rămân angajați prin 
termenii ofertelor lor: până la 
încheierea contractului. Data 
transmiterii spre publicare a 
anunțului: 04.05.2017. Primar 
Ţone Petre, Întocmit Zavalaș 
Liviu.

l Primăria Municipiului Olte-
niţa cu sediul în municipiul Olte-
niţa, B-dul Republicii, nr.40, 
Judeţul Călărași,  tel/fax: 
0242.515.169; 0242.515.087 
anunță, organizarea licitației 
publice cu strigare pentru 
vânzarea unui teren aparținând 
domeniului privat al munici-
piului Oltenița, în suprafață de 
638mp, situat în intravilanul 
municipiului Oltenița, str. 
Dr.L.Popescu, nr.2, lot nr.2/1. 
Licitația este organizată în 
conformitate cu prevederile 
Regulamentulului privind orga-
nizarea și desfășurarea licitaţiilor 
publice pentru concesionarea/
închirierea/vânzarea bunurilor 
aparţinând domeniului privat/
închirierea bunurilor aparţinând 

domeniului public al munici-
piului Oltenița, cu modificările 
ulterioare, cât și în conformitate 
cu prevederile Legii nr.215/2001 
privind administrația publică 
locală, cu modificăarile și 
completările ulterioare. Data, ora 
și locul de desfășurare a licitației: 
09.06.2017, ora 11:30 la sediul 
Primăriei municipiului Oltenița, 
b-dul Republicii nr.40. Prețul 
minim de începere al licitației 
este egal cu echivalentul în lei la 
data efectuării plății a 14,85 euro/
mp (curs B.N.R.), cu salt de 
supralicitare de 10% inclus. La 
prețul adjudecat se va adăuga 
TVA. Pasul de creștere al licitației 
este de 10%. Oferanții pot depune 
documentațiile necesare partici-
pării la licitație, până la data și 
ora limită de: 07.06.2017, ora 
11:00, la registratura Primăriei 
municipiului Oltenița, într-un 
singur exemplar original. Docu-
mentele licitației se vor pune la 
dispoziție îincepând cu data de 
05.05.2017 la sediul Primăriei 
municipiului Oltenița, b-dul 
Republicii, nr.40, etaj 2, camera 
22. Prețul de achiziție al caietului 
de sarcini este de 20 lei și se va 
achita la casieria Primăriei muni-
cipiului Oltenița. Ofertanții sunt 
obligați să depună până la 
termenul limită de primire a 
documentațiilor necesare partici-
pării la licitație, dovada achitării 
garanției de participare, a contra-
valorii caietului de sarcini și a 
taxei de participare la licitație. 
Anunțul privind organizarea lici-
tației publice cu strigare pentru 
vânzarea terenului de mai sus, va 
fi afișat la panoul de afișaj al 
primăriei începând cu data de 
05.05.2017. Solicitări de clarificări 
cu privire la documentaţia de 
atribuire pot fi depuse la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, 
Birou Registratură, sau pot fi 
transmise prin fax la nr. 
0242.515.087, e-mail achizitii.
primariaoltenita@gmail.com  cu 
cel puţin 4 zile lucrătoare înainte 
de data limită pentru depunerea 
documentațiilor necesare partici-
pării la licitație. Durata în care 
ofertanții rămân angajați prin 
termenii ofertelor lor: până la 
încheierea contractului. <LLNK 
12004   554 10 201   0 47Data 
transmiterii spre publicare a 
anunțului: 04.05.2017. Primar 
Ţone Petre, Întocmit Zavalaș 
Liviu.

l Primăria Municipiului Olte-
niţa cu sediul în municipiul Olte-
niţa, B-dul Republicii, nr.40, 
Judeţul Călărași,  tel/fax: 
0242.515.169; 0242.515.087 
anunță, organizarea licitației 
publice cu strigare pentru 
vânzarea unui teren aparținând 
domeniului privat al munici-
piului Oltenița, situat în intravi-
lanul municipiului Oltenița, str. 
Dr.L.Popescu, nr.2, lot nr.2/2, în 
suprafață de 3.362mp. Licitația 
este organizată în conformitate 
cu prevederile Regulamentulului 
privind organizarea și desfășu-
rarea licitaţiilor publice pentru 
concesionarea/ închirierea/ 
vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat/închirierea 
bunurilor aparţinând domeniului 
public al municipiului Oltenița, 
cu modificările ulterioare, cât și 

în conformitate cu prevederile 
Legii nr.215/2001 privind admi-
nistrația publică locală, cu modi-
ficările și completările ulterioare. 
Data, ora și locul de desfășurare 
a licitației:  21.06.2017, ora 11:00 
la sediul Primăriei municipiului 
Oltenița, b-dul Republicii nr.40. 
Prețul minim de începere al lici-
tației este egal cu echivalentul în 
lei la data efectuării plății a 14,85 
euro/mp (curs B.N.R.), cu salt de 
supralicitare de 10% inclus. La 
prețul adjudecat se va adăuga 
TVA. Pasul de creștere al licitației 
este de 10%. Oferanții pot depune 
documentațiile necesare partici-
pării la licitație, până la data și 
ora limită de: 19.06.2017, ora 
11:00, la registratura Primăriei 
municipiului Oltenița, într-un 
singur exemplar original. Docu-
mentele licitației se vor pune la 
dispoziție începând cu data de 
05.05.2017 la sediul Primăriei 
municipiului Oltenița, b-dul 
Republicii, nr.40, etaj 2, camera 
22. Prețul de achiziție al caietului 
de sarcini este de 20 lei și se va 
achita la casieria Primăriei muni-
cipiului Oltenița. Ofertanții sunt 
obligați să depună până la 
termenul limită de primire a 
documentațiilor necesare partici-
pării la licitație, dovada achitării 
garanției de participare, a contra-
valorii caietului de sarcini și a 
taxei de participare la licitație. 
Anunțul privind organizarea lici-
tației publice cu strigare pentru 
vânzarea terenului de mai sus, va 
fi afișat la panoul de afișaj al 
primăriei începând cu data de 
05.05.2017. Solicitări de clarificări 
cu privire la documentaţia de 
atribuire pot fi depuse la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, 
Birou Registratură, sau pot fi 
transmise prin fax la nr. 
0242.515.087, e-mail achizitii.
primariaoltenita@gmail.com  cu 
cel puţin 4 zile lucrătoare înainte 
de data limită pentru depunerea 
documentațiilor necesare partici-
pării la licitație. Durata în care 
ofertanții rămân angajați prin 
termenii ofertelor lor: până la 
încheierea contractului. <LLNK 
12004   554 10 201   0 47Data 
transmiterii spre publicare a 
anunțului: 04.05.2017. Primar 
Ţone Petre, Întocmit Zavalaș 
Liviu.

l Primăria Municipiului Olte-
niţa cu sediul în municipiul Olte-
niţa, B-dul Republicii, nr.40, 
Judeţul Călărași,  tel/fax: 
0242.515.169; 0242.515.087 
anunță, organizarea licitației 
publice cu strigare pentru 
vânzarea unui teren aparținând 
domeniului privat al munici-
piului Oltenița, situat în intravi-
lanul municipiului Oltenița, b-dul 
1 Depozitelor, nr.17A, în supra-
față de 819mp. Licitația este 
organizată în conformitate cu 
prevederile Regulamentulului 
privind organizarea și desfășu-
rarea licitaţiilor publice pentru 
concesionarea/închirierea/
vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat/închirierea 
bunurilor aparţinând domeniului 
public al municipiului Oltenița, 
cu modificările ulterioare, cât și 
în conformitate cu prevederile 
Legii nr.215/2001 privind admi-
nistrația publică locală, cu modi-

ficările și completările ulterioare. 
Data, ora și locul de desfășurare 
a licitației: 21.06.2017, ora 11:30 
la sediul Primăriei municipiului 
Oltenița, b-dul Republicii nr.40. 
Prețul minim de începere al lici-
tației este egal cu echivalentul în 
lei la data efectuării plății a 16,50 
euro/mp (curs B.N.R.), cu salt de 
supralicitare de 10% inclus. La 
prețul adjudecat se va adăuga 
TVA. Pasul de creștere al licitației 
este de 10%. Oferanții pot depune 
documentațiile necesare partici-
pării la licitație, până la data și 
ora limită de: 19.06.2017, ora 
11:00, la registratura Primăriei 
municipiului Oltenița, într-un 
singur exemplar original. Docu-
mentele licitației se vor pune la 
dispoziție începând cu data de 
05.05.2017 la sediul Primăriei 
municipiului Oltenița, b-dul 
Republicii, nr.40, etaj 2, camera 
22. Prețul de achiziție al caietului 
de sarcini este de 20 lei și se va 
achita la casieria Primăriei muni-
cipiului Oltenița. Ofertanții sunt 
obligați să depună până la 
termenul limită de primire a 
documentațiilor necesare partici-
pării la licitație, dovada achitării 
garanției de participare, a contra-
valorii caietului de sarcini și a 
taxei de participare la licitație. 
Anunțul privind organizarea lici-
tației publice cu strigare pentru 
vânzarea terenului de mai sus, va 
fi afișat la panoul de afișaj al 
primăriei începând cu data de 
05.05.2017. Solicitări de clarificări 
cu privire la documentaţia de 
atribuire pot fi depuse la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, 
Birou Registratură, sau pot fi 
transmise prin fax la nr. 
0242.515.087, e-mail achizitii.
primariaoltenita@gmail.com  cu 
cel puţin 4 zile lucrătoare înainte 
de data limită pentru depunerea 
documentațiilor necesare partici-
pării la licitație. Durata în care 
ofertanții rămân angajați prin 
termenii ofertelor lor: până la 
încheierea contractului. Data 
transmiterii spre publicare a 
anunțului: 04.05.2017. Primar 
Ţone Petre, Întocmit Zavalaș 
Liviu.

l Societatea Complexul Ener-
getic Oltenia S.A. cu sediul în 
localitatea Tg-Jiu, str. Alexandru 
Ioan Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, 
telefon 0253/205411,  fax 
0253/227280,  având CIF 
30267310, atribut fiscal RO, înre-
gistrată la  Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul  Gorj  sub  numărul 
J18/311/31.05.2012, cont vira-
m e n t  R O  5 9  R Z B R 
0000060014652248 deschis la 
Raiffeisen Bank - Sucursala Tg. 
Jiu, reprezentată legal prin 
domnul Sorinel Gheorghe Boza 
– Presedinte Directorat si 
doamna Adriana Luminita 
Popescu – Membru Directorat, in 
calitate de vanzator, anunta 
public valorificarea prin vânzare 
a urmatoarelor utilaje miniere 
(mijloace fixe): - Lotul 1: exca-
vator cu rotor ERc 470 x 15/3,5. 
Pretul minim de acceptare în 
licitatie este de 2.979.040,00 lei; - 
Lotul 2: excavator cu rotor ERc 
1400 x 30/7. Pretul minim de 
acceptare in licitatie este de 
12.440.804,00 lei; - Lotul 3: 

masina de haldat MH 6500 x 90. 
Pretul minim de acceptare in 
licitatie este de 7.771.922,00 lei; - 
Lotul 4: draglina electrica pasi-
toare ES 10/70UE. Pretul minim 
de acceptare în licitatie este de 
2.508.640,00 lei. Plata contrava-
lorii mãrfii se face în lei. Tipul 
licitatiei: deschisã, cu ofertã de 
pret în plic închis. Documentele 
de înscriere si participare la lici-
tat ie  se  depun la  sediul 
Complexul Energetic Oltenia 
S.A.- în perioada 15.05.2017 - 
18.05.2017 în zilele de luni pânã 
vineri între  orele 08:00-15:00 
(termenul limita de depunere a 
documentelor de inscriere si 
participare este 18.05.2017, ora 
09:00), la Registratura CE 
Oltenia SA si vor include: 1. 
cererea tip de înscriere  aflată în 
documentaţia de atribuire; 2. 
dovada constituirii garantiei de 
5% din pretul de acceptare la 
licitatie (pentru fiecare lot 
ofertat);  3. celelalte documente 
prevãzute în documentaţia de 
atribuire; Documentaţia de atri-
buire se poate ridica de la sediul 
CE Oltenia SA, Serviciul Achiztii 
Lucrari si Servicii pentru Activi-
tatea Miniera, începând cu data 
de 08.05.2017. Preselectia v-a 
avea loc in data de 18.05.2017, 
ora 10:00. Vor fi declarati califi-
cati pentru licitatia din data 
18.05.2017, ora 12:00, numai 
participantii care prezinta toate 
documentele de calificare solici-
tate prin Documentatia de Lici-
tare. Garantia de 5% (lotul 1 = 
148.952,00 lei ;  lotul  2 = 
622.040,00 lei ,  lotul  3 = 
388.596,00 lei si lotul 4 = 
125.432,00 lei) din pretul minim 
de acceptare la licitatie, pentru 
fiecare lot, se depune în lei în 
contul RO 59 RZBR 0000 0600 
1465 2248 Raiffeisen Bank-Su-
cursala Tg-Jiu si este obligatorie 
confirmarea depunerii prin 
aparitia sumei în extrasul de cont 
cel mai târziu în data de   
16.05.2017, ora 12.00 . În caz de 
imposibilitate a semnãrii contrac-
tului de vânzare-cumpãrare sau 
de neexecutare a acestui contract 
din vina licitantului câstigator, 
acesta pierde garanţia de partici-
pare. Taxele aferente contractului 
de vânzare-cumpãrare cad în 
sarcina cumpãrãtorului. Pentru 
participantii care nu-si adjudecã 
licitatia, garantia de 5% se retur-
neazã în maxim 3 zile lucrãtoare 
de la data adjudecãrii  licitatiei. 
Licitatia cu ofertã de pret în plic 
închis va avea loc în ziua de  
18.05.2017, cu  începere de la ora 
12:00 si pot participa persoane 
juridice române sau strãine care 
îsi manifestã dorinta de  a 
dobândi marfa,  în conditiile 
caietului de sarcini. Informatii 
privind desfãsurarea licitatiei se 
pot obtine zilnic la sediul CEO 
SA din Tg.-Jiu - Serviciul Achi-
ztii Lucrari si Servicii pentru 
Act ivi tatea Miniera,  te l . 
0372/819778 si fax 0253/222015.

PIERDERI  
l Proces verbal din 21.12.1972, 
pe numele Popescu Ilinca si 
Nicolae Popescu. Declar nul.

l Pierdut Dovada plata integrala 
apartament, pe numele Oprea 
Niculai, Constanta. O declar 

nula.

l Pierdut Adeverinta plata inte-
grala str. Novaci nr.4, ap.19, bl.S9, 
sect. 5, pe numele Surugiu Elena. 
Declar nula.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare cu plata in rate nr. 
4978/05.04.1999, pe numele 
Mirea Mariana s i  Mirea 
Alexandru.Decar nul.

l Pierdut Dovada achitare inte-
grala locuinta, pe numele Stoe-
nica Petre si Stoenica Elisabeta. 
Declar nula.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala locunta din localitatea 
Ghermanesti, Ilfov, bl. A17, ap. 2, 
Trifanovici Georgian. Declar 
nula.

l Pierdut Chitanta achitare inte-
grala casa, Chirilescu Ion. Declar 
nula.

l Pierdut Proces verbal din 
15.07.1973, pe numele Popescu 
Constantin si Popescu Lucia. 
Declar nul.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare nr. 21316/3/1992 si 
Proces verbal, pe numele Anca 
Vasile si Anca Rada. Le declar 
nule.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Risamov SRL cu 
sediul in Mun. Piatra Neamt, 
B-dul Traian Nr. 62, Judetul 
Neamt, J27/22/2011, CUI 
27914220 declara certificatul de 
inmatriculare si statutul/anexele 
pierdute/nule.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Yani Chim SRL cu 
sediul in Mun. Piatra Neamt, Str. 
Mihai Viteazu Bl. C1, Sc. D, Et. P, 
Judetul Neamt, J27/92/2010, 
CUI 26514080 declara certifi-
catul de inmatriculare si statutul/
anexele pierdute/nule.

l Pierdut Certificat constatator 
nr. 516536/18.05.2012, eliberat de 
ORC Arad, pt. Sc Clever Solu-
tions Point SRL.

l SC Strizo Sintetic SRL, 
RO17485075, J17/828/2005, 
Galaţi, Str.Crizantemelor, nr.81A, 
pierdut actul de naţionalitate al 
ambarcaţiunii de agrement cu 
numărul 0704-GL, seria docu-
mentului 024950, înmatriculat la 
Căpitănia Portului Galaţi.

l Pierdut atestat cu seria 
0396017000 pe numele Mintoiu 
Georgian Dănuț. Îl declar nul.

l Pierdut carte tehnică casă de 
marcat Datex -micro ECR MP 
5000, seria 00530864, aparținând 
firmei SC Alcor Edimpex SRL, 
CUI: RO5854055, J40/10842/1994, 
cu sediul în București, sector 1, 
bd.Ion Mihalache, 45.

l Societatea Nistorescu Impex 
S.R.L., cu sediul în Oradea, str. 
Vișeului, nr. 6, jud.Bihor, CUI 
RO3758302, J5/1261/1993, declar 
pierdute și nule certificatele 
constatatoare ale subscrisei emise 
de către ORC Bihor.

ANUNȚURI


