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OFERTE SERVICIU
l SC CHEN MAO YI SRL angajează lucrător comercial, Alexandria.
Telefon 0769.148.230.
l S.C. AGER – ROM Machinery
S.R.L. cu sediul in Slatina, str. Prelungirea Crisan, nr. 31 E, Olt, angajeaza
un incarcator – descarcator. Conditii:
limba turca - nivel avansat, limba
engleza – nivel mediu, studii medii. Se
oferta salariu atractiv. CV-urile se
trimit la sediul societatii pana la data
de 12.02.2016. Relatii la telefon:
0725221915.
l Universitatea Nationala de Arte
din Bucuresti anunta scoaterea la
concurs: 1 post de administrator
patrimoniu (inginer constructor-specialitatea constructii civile, industriale
si agricole), 1 post de model (invatamant), 1 post muncitor calificat (electrician), 1 post administrator
financiar (economist), 1 post de
muncitor necalificat. Perioada de
inscriere: 04.02.2016-17.02.2016.
Relatii suplimentare la tel:
021.312.72.84.
l Filiala Judeţeană Prahova a Asociaţiei Comunelor din România, cu
sediul în comuna Cornu, b-dul
Eroilor, nr. 750, telefon: 0244.367.461,
fax: 0244.367.402, organizează
concurs pentru ocuparea unui post de
şef serviciu audit public intern.
Concursul se va desfăşura în data de
10.03.2016, proba scrisă şi în data de
11.03.2016, interviul. Dosarele de
concurs se pot depune la secretariatul
Primăriei comunei Cornu, în perioada 02.02.2016-18.02.2016. Detaliile
concrete privind condiţiile de
înscriere, actele necesare înscrierii
precum şi bibliografia de concurs se
găsesc pe site-ul: www.primariacornu.
ro, secţiunea ACOR. Pentru informaţii suplimentare, persoana de
contact este doamna Daniela Chiţu,
telefon: 0244.367.461.

l UAT Comuna Bălăşeşti, cu sediul
în localitatea Bălăşeşti, judeţul Galaţi,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de:
-Consilier clasa I gr.superior: 1;
-Inspector clasa I gr.superior: 1,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 03.03.2016,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
04.03.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-cele prevăzute la art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin
H.G.286/2011; -studii superioare de
lungă durată economice, absolvite cu
diplomă de licenţă; -cunoştinţe de
operare pe calculator (Microsoft
Office Word, Excel, Internet) -nivel
mediu; -cunoaşterea teoretică a legislaţiei financiar -contabile; -vechimea
minim 9 ani în specialitate. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului

în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei comunei Bălăşeşti,
judeţul Galaţi. Relaţii suplimentare la
sediul: Primăriei comunei Bălăşeşti,
judeţul Galaţi, persoană de contact:
Taşcă Costel, telefon: 0236.334.709,
fax: 0236.334.709, E-mail: primariabalasesti@yahoo.com.
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 debutant: 1 post
(PL/SSD/S) -Cabinet Psihiatrie din
Ambulatoriu integrat. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 03.03.2016, ora 8.30; -Proba
practică în data de 08.03.2016, ora
8.30; -Interviul în data de 11.03.2016,
ora 8.30. Condiţii generale de participare: a)are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European şi
domiciliul în România; b)cunoaşte
limba română, scris şi vorbit; c)are
vârsta minimă 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 condițiile de
studii şi, după caz, de vechime sau
alte condiții specifice 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
incompatibilă 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 învăţământului superior
de 3 ani în specialitate sau diplomă de
licenţă în specialitate. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de: -10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul 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: crucerusidonia@yahoo.com
l Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, cu sediul in Bucureşti, Str.
Apolodor nr. 17, sector 5, organizează la sediul său, in data de 10
martie 2016, ora 11,00 (proba scrisa)
concurs pentru ocuparea a 5 funcţii
publice de execuţie vacante din
cadrul Directiei generale juridice
astfel: 1 post de consilier juridic clasa
I gradul profesional debutant la
Serviciul avizare şi legislaţie 2, 2
posturi de consilier juridic clasa I
gradul profesional debutant la Serviciul cauze penale, 1 post de consilier
juridic clasa I gradul profesional
debutant la Serviciul procedura

insolvenţei şi contestaţii la executare
şi 1 post de consilier juridic clasa I
gradul profesional superior la Serviciul procedura insolvenţei şi contestaţii la executare. Conditiile de
desfasurare, conditiile de participare
la concurs si bibliografía stabilita
sunt afisate la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală si pe
site-ul ANAF.Dosarele de inscriere la
concurs se depun in termen de 20
zile de la data publicari la sediul
Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală mezanin camera 204. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
Direcţia generală de organizare şi
resurse umane, telefon 319.97.59 /
int.1342.
l Institutul Limbii Române organizează concurs pentru ocuparea
postului de lector de limba română
de la Universitatea Comenius din
Bratislava, Republica Slovacă, pe o
perioadă determinată de 36 de luni.
Candidaţii, cadre didactice titulare
în învăţământul universitar, trebuie
să îndeplinească condiţiile prevăzute
de art.2 din H.G. nr.837/2014.
Conform cerinţelor Universităţii
Comenius din Bratislava, candidaţii
trebuie să fie absolvenţi de limba şi
literatura română, să aibă experienţă
în predarea limbii române ca limba
străină (la o universitate din
România sau în străinătate), să
cunoască o limbă de circulaţie internaţională, să aibă competenţe pentru
comunicare interpersonală (deschidere comunicativă, originalitate în
procesul didactic, capacitatea de
motivare a studenţilor pentru studiul
limbii române şi pentru realităţile
românesti, interes pentru dezvoltarea dialogului intercultural
româno-slovac). Experienţa ştiinţifică reprezintă un avantaj. Concursul
se va desfăşura conform următorului
calendar: de la data publicării anunţului, până în data de 14.03.2016, ora
11.00 -depunerea dosarelor;
15.03.2016- 17.03.2016, evaluarea
dosarelor– prima probă; 19.03.2016
-afişarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor; 24.03.2016 -interviu
(ora se va comunica după afişarea
rezultatelor evaluării dosarelor);
25.03.2016 -afişarea rezultatelor în
urma interviului. Rezultatul final se
publică pe pagina web a ILR, în
termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării de către
partenerul străin a lectorului
desemnat. Relaţii suplimentare se
obţin la sediul Institutului Limbii
Române, la telefon 021/3110631 sau
prin e-mail lectorate@ilr.ro.
l Prin Hotărârea nr. 150/04.02.2016,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea unui
concurs pentru ocuparea a 3 posturi
de personal de specialitate juridică
asimilat judecătorilor şi procurorilor
din cadrul aparatului propriu al
Consiliului Superior al Magistraturii,
în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al
Magistraturii, aprobat prin Hotărârea
nr. 326/2005 a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul va avea loc în perioada
20.03.2016– 22.04.2016 şi va consta în
susţinerea următoarelor probe, după
cum urmează: -20 martie 2016, ora
10,00 –proba scrisă la o
limbă străină, la
alegere (engleză sau
franceză); -10 aprilie
2016, ora 10,00 –proba
scrisă de verificare a
cunoştinţelor teoretice
la următoarele discipline: drept civil, drept
procesual civil, drept
penal, drept procesual
penal, organizare judiciară şi jurisprudenţa
Curţii Europene a
Drepturilor Omului;
-21-22 aprilie 2016, ora
10,00 –proba orală.
Probele scrise la o

limbă străină şi de verificare a cunoştinţelor teoretice vor avea loc la sediul
Institutului Naţional al Magistraturii
–Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta
nr. 53, sector 5, iar proba orală la
sediul Consiliului Superior al Magistraturii –Bucureşti, Calea Plevnei nr.
141 B, sector 6. Susţinerea probelor
scrise pentru verificarea cunoştinţelor
teoretice se va realiza sub forma
testului grilă. Candidaţii nu pot avea
asupra lor, în timpul concursului,
nicio sursă de documentare (lucrări
de specialitate, culegeri de jurisprudenţă, acte normative relevante, etc).
În vederea înscrierii la concurs, candidatul trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de art. 14 alin. (2) lit. a)
-e) din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererea tip de
înscriere se adresează secretarului
general şi se depune de către candidat
la Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior
al Magistraturii, respectiv Bucureşti,
Calea Plevnei nr. 141B, etaj 3, camera
300, sector 6, în perioada 11 februarie
2016– 3 martie 2016 şi va fi însoţită,
în mod obligatoriu, de următoarele
acte: -copie de pe actul de identitate;
-copie de pe certificatul de naştere şi
certificatul de căsătorie; -copie de pe
diploma de licenţă şi foaia matricolă
a anilor de studii; -certificatul de
cazier judiciar; -certificatul de cazier
fiscal; -curriculum vitae; -copie de pe
carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate;
-chitanţa de plată a taxei de înscriere;
-două fotografii tip buletin. Candidaţii vor depune şi o recomandare
privind profilul profesional şi moral
de la ultimul loc de muncă. Candidaţii care nu au fost angajaţi anterior
vor depune o recomandare de la
ultima instituţie de învăţământ absolvită. Taxa de participare la concurs
este de 500 de lei şi se depune la sediul
Consiliului Superior al Magistraturii
din Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141
B, sector 6. Formularul cererii tip de
înscriere, tematica şi bibliografia,
precum şi alte date relevante sunt
publicate pe pagina de internet a
Consiliului Superior al Magistraturii:
www.csm1909.ro, la secţiunea
„Aparat tehnic-administrativ–
Concursuri”.

l Numitul Sburlan Ion, cu ultimul
domiciliu cunoscut in Buzau, cart.
Dorobanti 2, bl.I15, ap.1, este chemat
la Judecatoria Buzau, in data de
03.03.2016, orele 9.00, in calitate de
parat, in dosar nr.8468/200/2015,
pentru divort.
l Păsărică Elisabeta, având ultimul
domiciliu cunoscut Sat Novac, Com.
Argetoaia, Str. Piscului, nr. 45, Jud.
Dolj, este chemată la Judecătoria
Filiaşi, dosar nr. 1524/230/2014 în
data de 23.02.2016, ora 09.00,
completul C1, mandatar Păsărică
Constantin, cu acelaşi domiciliu,
obiectul cauzei îl constituie declararea
judecătorească a morţii.
l Numitul Subţirel Silviu, în calitate
de pârât, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Sibiu, Str. N.Iorga, nr. 60,
sc. B, ap. 23, jud. Sibiu, este citat la
J u d e c ă t o r i a Av r i g , î n d o s a r
nr.15900/306/2014, având ca obiect
succesiune, pentru data de
15.03.2016, ora 09.00.
l Se citează pârâta Moisi Carmen
(actual Ciubotaru) cu ultimul domiciliu cunoscut în Iaşi, str. Grădinari,
nr. 6, bl. A4-5, sc. B, ap. 2 la Judecătoria Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 25,
Iaşi, pentru termenul de judecată din
10 martie 2016, ora 8.30, în dosarul
nr. 17089/245/2015 având obiect
partaj bunuri commune, în calitate de
pârâtă, în contradictoriu cu reclamantul Moisi Vasile-Leonard.
l Dumitra Gheorghe cu domiciliul în
comuna Roşiile, judeţul Vâlcea,
citează pe Dumitra Maria, în calitate
de pârât, cu ultimul domiciliu
cunoscut la familia Uță Ilie din com.
Roşiile, județul Vâlcea, la Judecătoria
Bălceşti, judeţul Vâlcea, în dosar nr.
1925/185/2014, pentru termenul din
24.02.2016 - obiect divorţ cu copii.
l Petros Petropoulos Aebe, cu
ultimul domiciliu în Grecia, Atena ,
Iera Odos, 96-102, este chemat la
Judecătoria Cornetu din loc. Cornetu,
Şos. Alexandriei, nr. 138, camera Sala
4, în ziua de 03.03.2016, Completul
C15, ora 08:30, în calitate de pârât, în
proces cu SC Transflor SRL,dosar nr.
2274/1748/2014 în calitate de Reclamant, anulare act.

VÂNZĂRI IMOBILE

DIVERSE

l Proprietate deosebită pe fundacul
Aleea Sadoveanu, zona Copou, cu o
curte generoasă în suprafață totală de
1190 mp şi un imobil cu o suprafață
utilă distribuită pe două nivele. Preț
420.000 Euro, negociabil. Relații:
0755.822335.

l Se comunică sentința civilă nr.55
din 21 ianuarie 2016 din dosarul
nr.1099/239/2015 al Judecătoriei
Hârlău: Admite acțiunea formulată
de reclamanta Căsian Nicoleta, cu
domiciliul procedural ales la cabinet
avocat Chitic Mihaela din Valea
Lupului, str.1 decembrie, nr.19A,
județul Iaşi, în contradictoriu cu
pârâtul Căsian Ioan, domiciliat în
comuna Focuri, sector 5, județul Iaşi.
Dispune desfacerea căsătoriei încheiată între părți la data de 07.01.2005
şi înregistrată în Registrul Stării
Civile al Primăriei Comunei Focuri
județul Iaşi la nr.1/07.01.2005, din
vina ambilor soți, conform art.373
lit.b C.civ. Dispune ca exercitarea
autorității părinteşti pentru minorii
Căsian Ionela Laura, născută la data
de 05.01.2008, Căsian Marius Andrei,
născut la data de 10.08.2009, şi
Căsian Ana Maria, născută la data de
12.07.2011, să se facă în mod exclusiv
de către reclamantă, conform art.398
C.civ. În baza art.400 C.civ., stabileşte
ca locuința minorilor Căsian Ionela
Laura, născută la data de 05.01.2008,
Căsian Marius Andrei, născut la data
de 10.08.2009, şi Căsian Ana Maria,
născută la data de 12.07.2011, după
divorț, să fie la domiciliul reclamantei. În temeiul art.396, 402 şi 504
C.civ., raportat la art. 529 alin.2 C.
civ., obligă pe pârât la plata unei
pensii de întreținere lunare în
cuantum de câte 147 lei în favoarea
fiecăruia dintre minorii Căsian Ionela
Laura, născută la data de 05.01.2008,
Căsian Marius Andrei, născut la data
de 10.08.2009, şi Căsian Ana Maria,
născută la data de 12.07.2011, înce-

VÂNZĂRI TERENURI
l Teren agricol 4300 ha Timis, 200 ha
Târgu-Mureş, Brăila 320 ha, Craiova
1300 ha. 0727.411.346

CITAȚII
l Sima Ninel George este chemat la
Judecătoria Craiova, în data de
03.03.2016, Complet CMF3, ora
10.30, în dosarul nr. 26107/215/2015,
pentru divorţ fără minori, cu numita
Sima Narcisa.
l Hobeanu Constantin Mugurel, în
calitate de pârât, este citat să se
prezinte la CMF2 la Judecătoria
Craiova pe data de 5 aprilie 2016, ora
08.30.
l S e c i t e a z ă î n d o s a r n r.
2447/278/2011*, la Judecătoria Petroşani numiţii Pop Ianoş Ştefan, Bocănici Hermina, Belu Editha, în data de
17.02.2016, în proces cu reclamanţii
Negoi Alin Lucian şi Negoi Nicoleta,
pentru partaj judiciar.
l Se citează pentru data de
26.02.2016, ora 10.00, la Tribunalul
Bihor numitul Avram Daniel Radu în
proces cu Ştefaniţă Vasile în dosarul
nr.11573/111/2011.
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pând cu data introducerii prezentei
acțiuni, 07.08.2015, şi până la majoratul acestora, conform art.499 alin.1
şi art.532 alin.1 C.civ. În baza art.383
alin.3 C.civ., dispune pentru reclamantă în sensul revenirii acesteia la
numele de familie avut anterior căsătoriei, anume acela de Oanca. În
temeiul art.453 C.proc.civ., ia act de
faptul că reclamanta nu a solicitat
cheltuieli de judecată în prezentul
dosar. Cu drept de apel în termen de
30 de zile de la comunicare, apel care
se va depune la Judecătoria Hârlău
sub sancțiunea nulității. Pronunțată
în şedința publică, azi, 21.01.2016.

ERATĂ
l Licitatie publica inchiriere spatiu
punct farmaceutic din data de
26.02.2016 UAT Platonesti va aduce
la cunostinta ca suprafata inchiriata
este de 24 mp celalalte elemente ale
anuntului publicat in data de
01.02.2016 nu se modifica.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al S.C.
Păltiniş S.A., având CUI: RO780151
şi fiind înregistrată la ORC cu nr.
J32/18/1991, convoacă la adresa din
str.Aleea Privighetorilor, nr.86P, Bloc
B, etaj P, ap.B 0.2, Sector 1, Bucureşti,
România, în data de 13.03.2016,
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la ora 20.00 şi Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor la ora 21.00, cu următoarea
ordine de zi: Ordinea de zi propusă
Adunării Generale Ordinare este
următoarea: Punctul 1.)Luarea la act
cu privire la renunţarea de către
doamna Barbu Marinela Cristina,
cetăţean român, posesoare a C.I. seria
RD nr.762210, eliberată de SPCEP S3
la data de 13.01.2012, CNP:
2790707280792, la mandatul de
administrator al Societăţii Păltiniş
S.A. Punctul 2.)Descărcarea de
gestiune, ca urmare a încetării
mandatului de administrator al Societăţii Păltiniş S.A., a doamnei Barbu
Marinela Cristina, cetăţean român,
posesoare a C.I. seria RD nr.762210,
eliberată de SPCEP S3 la data de
13.01.2012, CNP: 2790707280792.
Punctul 3.)Numirea unui nou
membru în Consiliul de Administraţie
al Societăţii Păltiniş S.A., stabilirea
îndemnizaţiei şi duratei mandatului
acestuia. Punctul 4.)Împuternicirea
unei persoane pentru îndeplinirea
formalităţilor de publicitate privind
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Prahova.
Serviciul Fiscal Orășenesc
Slănic. Biroul Colectare
Executare Silită. S.F.O. Slănic
anunță organizarea licitației la
sediul din strada 23 August,
nr. 13, oraș Slănic, jud.
Prahova, privind vânzarea: Autoturism Renault LBR7/
Clio, serie șasiu VF1LBR7CF33
026619, albastru, an
fabricație 2004, combustibil
motorină, capacitate cilindrică
1461 cmc., prețul de pornire al
licitației este 4200 lei exclusiv
TVA, în data de 07.03.2016,
ora 10.00. Anunțul nr. 2112
din 08.02.2016 poate ﬁ
consultat la sediul organului
ﬁscal, la primărie și pe site
ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile
de participare și actele
necesare la depunerea
ofertelor puteți apela nr. de
telefon 0244.240976,
persoană de contact: Buzea
Radu. Data aﬁșării:
10.02.2016.
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AGOA. Ordinea de zi propusă
Adunării Generale Extraordinare este
următoarea: Punctul 1.)Aprobarea
contractării unui împrumut din
partea acţionarului majoritar al
Societăţii, în cuantum de 1.188.000 de
euro, pentru: a)Rambursarea anticipată a creditelor contractate de Societate de la Banca Intesa Sanpaolo S.A.,
în vederea implementării proiectulului: “Modernizare și extindere Hotel
Casa Turiștilor”; b)Achiziţia unor
active imobiliare necesare în derularea activităţii Societăţii. Punctul 2.)
Stabilirea condiţiilor și termenelor
privind contractarea împrumutului în
cuantum de 1.188.000 de euro, stabilirea dobânzilor și aprobarea constituirii unor garanţii reale imobiliare și
mobiliare asupra activelor Societăţii
pentru garantarea împrumutului. La
constituirea garanţiilor se vor avea în
vedere numai acele active asupra

cărora nu există o interdicţie legală
sau contractuală de ipotecare.
Punctul 3.) Împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru negocierea clauzelor contractului de
împrumut, stabilirea nivelului
dobânzii și a termenului contractual.
Punctul 4.) Împuternicirea unei
persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate privind AGEA.
Data de referinţă a ambelor adunări
pentru convocarea acţionarilor este
01.03.2016. Acţionarii Societăţii pot
participa personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul ședinţei Adunării Generale Ordinare și Extraordinare fie de
reprezentanţii lor legali, fie de alţi
reprezentanţi cărora li s-a acordat o
procură specială. Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul
social: Vila 1, Păltiniș Sibiu, judeţul
Sibiu, începând cu data de 01.03.2016,
în fiecare zi lucrătoare între orele
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10.00 și 17.00. Procurile speciale vor
trebui depuse în original la sediul
social al Societăţii: Vila 1, Păltiniș
Sibiu, judeţul Sibiu, până cel mai
târziu cu 48 de ore înainte de adunare
sub sancţiunea pierderii dreptului de
vot pentru acea adunare. În cazul
procurilor speciale transmise prin
poștă, vor fi luate în considerare doar
acelea care au fost recepţionate în
original până la termenul de mai sus.
Începând cu data convocării, textul
integral al documentelor care
urmează să fie prezentate Adunării
Generale Ordinare și Extraordinare,
precum și alte documente informative
și materiale vizând problemele
înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de acţionari la sediul Societăţii, în
fiecare zi lucrătoare între orele 10.00
și 17.00. În caz de neîntrunire a
cvorumului la prima convocare,
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea de bunuri imobile ale garantului ipotecar - Marinescu
Adina Maria (Licitația a-III-a). Anul 2016, Luna Februarie, Ziua 26, ora 11.00. În temeiul art. 162, alin.
(1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în data de 26 Februarie 2016, ora 11.00, în
localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B5, parter, județul Giurgiu, la sediul S.F.O. Bolintin Vale, se
vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea garantului ipotecar
Marinescu Adina Maria, domiciliată în oraș Bolintin Vale, Bd. Republicii, nr. 25, județul Giurgiu, al
debitorului SC Auto Smart SRL, cu domiciliul social în oraș Bolintin Vale, Bd. Republicii, nr. 25, județul
Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală RO 23560090. Denumire bunuri imobile - descriere sumară: Teren
extravilan - în suprafață de 2346 mp, nr. cadastral 3129, CF 31045, situat în localitatea Bolintin Vale,
jud. Giurgiu. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, (exclusiv TVA): 2.400 lei. Total: suprafață –
2346 mp: 2.400 lei. Bunurile imobile nu sunt grevate de sarcini. Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din
Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003), cu modiﬁcările și completările ulterioare, este scutită de TVA:
„livrarea de către orice persoană a unei construcții, a unei părți a acesteia și a terenului pe care este
construită”. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației
(inclusiv TVA) în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal
beneﬁciar 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, cu mențiunea „taxă participare licitație
10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali (bugetul de
stat și bugetul local) că nu au obligații ﬁscale restante; declarație pe propria răspundere cu privire la
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.270520,
persoană de contact: Ion Ionica.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Titu. Jud. Dâmbovita, Orș. Titu, Str. Gării nr. 79. Dosar de executare nr. 257/Titu. Anunțul
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, Luna Februarie, Ziua
26. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu
modiﬁcările și completările ulterioare se face cunoscut că în ziua de 26, luna Februarie, orele 10.00,
anul 2016, în localitatea Titu, strada Gării nr. 79, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri
imobile, proprietate a debitorului Arc Prod SRL, cu sediul ﬁscal în sat Sălcuța, oraș Titu, județ
Dâmbovița, cod de identiﬁcare ﬁscală: 6681882. a) imobil (clădire agrozootehnică) în suprafață de
662 mp, compus din hală construită din bolțari, învelită cu plăci de azbociment, situat în sat Sălcuța,
oraș Titu, str. DJ701, nr. 156E, zona Fosta Fermă, județ Dâmbovița, preț de evaluare/ de pornire al
licitației 161.824 lei; b) teren intravilan, categoria de folosință curți – construcții, în suprafață de 6.678
mp, situat în localitatea Sălcuța, oraș Titu, str. DJ701, nr. 156E, zona Fosta Fermă, județ Dâmbovița,
preț de evaluare/ de pornire al licitației 10.194 lei. cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea
bunurilor imobile este de 20% neimpozabil, în conformitate cu prevederile art. 270, alin. (3), lit. b) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditori: A.J.F.P. Dâmbovița - S.F.O. Titu. Sarcini: P.V. de sechestru pentru bunuri
imobile nr. 7209/17.02.2015. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0245.651112. Data aﬁșării: 10.02.2016.

onarilor se convoacă pentru la data de
15.03.2016 în același loc și la ora
20.00, iar Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se convoacă
pentru la data de 15.03.2016 în același
loc și la ora 21.00.

LICITAȚII
l Comuna Miroslava, județul Iași,
organizează licitație publică deschisă,
în data de 29.02.2016 pentru: -Concesionare teren în suprafață de 3.371mp
situat în T 14, nr. Cadastral 64325,
comuna Miroslava, ora 9.00; -Concesionare teren în suprafață de 95mp
situat în Valea Adîncă, comuna Miroslava, ora 10.00. Caietul de sarcini
poate fi obținut de la Biroul Achiziții
Publice din cadrul Primăriei Miroslava, județul Iași; Costul caietului de
sarcini este de 50 lei. Data limită
pentru depunerea ofertelor:
26.02.2016, orele 13.00.
l SC Civind Condexpert SA prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie publică
bunurile mobile ale debitoarei la
prețul de evaluare de 64.097 lei fara
TVA (obiecte de inventar, mobilier,
birotica, mijloace fixe, cofraje dale
beton, stoc materiale, griblura,
reducții, izolații, flanșe, etc). Licitaţia
va avea loc în fiecare zi de vineri începând cu data de 12.02.2016, ora 14/00
la sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax 0244 519800.
l Primăria comunei Victoria, județul
Iași, organizează în data de
09.03.2016, orele 10,00, la sediul din
satul Victoria, comuna Victoria,
județul Iași, LICITAȚIE PUBLICĂ
DESCHISĂ, pentru concesionarea pe
o perioadă de 25 ani a unui spaţiu cu
destinaţia de cabinet medical și/sau
desfășurării unor activităţi conexe
actului medical. Suprafaţa utilă a
spaţiului este de 14,08 mp. Nivelul
minim al redevenţei care reprezintă și
preţul de pornire al licitatiei este de
5,30 lei/mp/lună. Pasul de licitare
(suma fixa in bani care reprezintă
minimum supralicitării) va fi de 0,50
lei/mp/lună. Ofertele trebuiesc depuse
până cel târziu 08.03.2016, orele 14:00
la sediul Primăriei comunei Victoria
– Compartimentul Juridic, Contencios, Achiziții, iar data limită pentru
solicitarea clarificărilor este
03.03.2016, orele 16:00. Relaţii
privind licitația, amplasamentul și
caietul de sarcini se pot obține de la
sediul Primăriei Victoria, satul
Victoria, comuna Victoria, cod
707580, telefon/fax 0232/295120,
e-mail: primariavictoria@yahoo.com,
începand cu data 10.02.2016.
l Primăria comunei Mihăești, jud.
Argeș, organizează licitaţie publică
cu strigare în vederea vânzării unui
imobil situat în aceeași localitate,
compus din 535mp teren, pe care
sunt amplasate o construcţie formată
din trei camere și hol, construită din
cărămidă, cu planșeu din șipci și o
magazie din bolţari, cu planșeu de
beton. Imobilul aparţine comunei
Mihăești, inventariat în domeniul
privat, administrat de autorităţile
administraţiei publice locale. Licitaţia se va desfășura în data de
11.03.2016, ora 12.00, la sediul
Primăriei comunei Mihăești, Jud.
Argeș. Procedura de derulare a licitaţiei și documentele necesare pentru
participare sunt prevăzute în caietul
de sarcini și în instrucţiunile pentru
participanţi. Caietul de sarcini și
instrucţiunile pentru participanţi pot
fi ridicate contra cost de la Primăria
comunei Mihăești, începând cu data
apariţiei prezentului anunţ publicitar. Înscrierea la licitaţie se va face
până în ziua lucrătoare anterioară
datei desfășurării licitaţiei, între
orele 9.00-11.00, la Primăria
comunei Mihăești, jud. Argeș. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefonul nr. 0248.560.002, zilnic între
orele 9.00-14.00.

l Organizatorul licitaţiei: Direcţia
Silvică Teleorman, cu sediul în
Alexandria, Str.Mihăiţă Filipescu nr.3,
Jud. Teleorman, tel.0247/312.333, fax
0247/315.790, e-mail: office@alexandria.rosilva.ro. Data și ora desfășurării licitaţiei: 19.02.2016, ora 10.00.
Locul desfășurării licitaţiei: sediul
Direcţiei Silvice Teleorman, Alexandria, Str.Mihăiţă Filipescu nr.3, Jud.
Teleorman. Tipul licitaţiei: publică cu
prezentarea ofertelor scrise în plic
închis și sigilat pentru vânzarea masei
lemnoase fasonate, provenită din
pădurile statului. Licitaţia este organizată și se va desfășura conform
prevederilor Regulamentului de
vânzare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.
924/2015. Data și ora organizării
preselecţiei: 16.02.2016, ora 12.00.
Data și ora limită până la care se
poate depune documentaţia pentru
preselecţie și înscriere la licitaţie:
15.02.2016, ora 16.00. Lista loturilor
de masă lemnoasă fasonată, preţurile
de pornire și pasul de licitare sunt
afișate la sediul organizatorului și pe
site-ul www.rosilva.ro. Volumul total
de masa lemnoasă fasonată oferit la
licitaţie: 489,195mc, din care pe sortimente: -lemn rotund pentru
cherestea: 64,812mc; -lemn rotund și
despicat pentru industria celulozei și
hârtiei: 303,912mc; -lemn rotund
pentru construcţii: 120,471mc; și
respectiv pe specii și grupe de specii:
-stejari: 33,476mc; -tei: 0,95mc; -cer:
119,075mc; -diverse moi: 181,536mc;
-diverse tari: 93,104mc; -frasin:
43,148mc; -salcâm: 17,906mc. Masa
lemnoasă oferită la vânzare provine
din fondul forestier proprietate
publică a statului și nu este certificat
în sistemul Forest Stewartship
Council (FSC). Conform caietului de
sarcini, masa lemnoasă rămasă
neadjudecată dupa încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere
în aceeași zi, sau se poate oferi la o
nouă licitaţie în condiţiile prevăzute
de prezentul regulament și de alte
reglementări în vigoare. Caietul de
sarcini poate fi procurat de la sediul
organizatorului licitaţiei începând cu
data de 10.02.2016. Pentru informaţii
și date suplimentare, vă puteţi adresa

organizatorului licitaţiei: Direcţia
Silvică Teleorman, persoană de
contact ing. Ionescu Dimitrie,
tel.0726.175.233.
l Debitorul SC Ungureanu
Instalcom SRL societate în faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.
Imobil, teren situat în Mun. Ploiești,
Str. Drumul Serii nr. 22, Județ
Prahova, având suprafața de 2.452,00
mp și clădire edificată pe acesta în
regim parter și etaj, având suprafața
construită de 169,18 mp din care
suprafață utilă de 135,51 mp, înscris
în Cartea funciara nr. 6505 Mun.
Ploiești, sub nr. cadastral 6621. Prețul
de pornire al licitației este
de 114.340,85 Euro exclusiv TVA; 2.
Imobil, teren intravilan situat în
Ploiești, str. Drumul Serii, FN, tarlaua
12, parcela A166/13, Județ Prahova,
având suprafața de 2.452,74 mp
înscris în Cartea funciară nr. 121422
(nr. vechi 6322) Mun. Ploiești, sub nr.
cadastral 7935. Prețul de pornire al
licitației este de 49.422,75 Euro
exclusiv TVA. 3.Imobil, teren intravilan situat în Ploiești, str. Drumul
Serii, FN, tarlaua 12, parcela
A166/14, Județ Prahova, având
suprafața de 2.415,28 mp înscris în
Cartea funciară nr. 121440 (nr. vechi
6323) Mun. Ploiești, sub nr. cadastral
7932. Prețul de pornire al licitației
este de 52.411,80 Euro exclusiv TVA.
4.Alte mijloace fixe și obiecte de
inventar, aparținând SC Ungureanu
Instalcom SRL a căror valoare de
piață este de 64.488,20 Lei exclusiv
TVA. Prețul caietului de sarcini
pentru imobilele aflate în proprietatea
SC Ungureanu Instalcom SRL este de
1000 lei exclusiv TVA. -Prețul de
pornire al licitației pentru imobilul
aflat la punctul nr. 1 din listă, reprezintă 65% din valoarea de piață
exclusiv TVA prezentată în Raportul
de evaluare. -Prețul de pornire al licitației pentru imobilul aflat la punctul
nr. 2 din listă, reprezintă 65% din
valoarea de piață exclusiv TVA
prezentată în Raportul de evaluare.
-Prețul de pornire al licitației pentru
imobilul aflat la punctul nr. 3 din listă,
reprezintă 70% din valoarea de piață
exclusiv TVA. -Prețul de pornire al

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Municipal Câmpina. Bdul. Carol I, nr. 31, județul Prahova,
tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr. 78056/08.02.2016. În
temeiul art. 250, alin. (2) din. Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură, S.F.M. Câmpina organizează la sediul din Câmpina,
Bdul. Carol I, nr. 31, licitație publică deschisă în vederea vânzării
următoarelor bunuri sechestrate: - în data de 22.02.2016, ora
13.00, teren intravilan 169 mp împreună cu construcție – locuință
(Sp+P+M) 170 mp, situate în Breaza, Aleea Fluturași, nr. 8, jud.
Prahova, preț de pornire 219.548 lei, proprietatea debitoarei
Concord 94 Construct S.R.L. – București, sector 2; - în data de
22.02.2016, ora 14.30, teren pădure 2026 mp, situat în
extravilanul localității Poiana Câmpina, jud. Prahova, preț de 3.128
lei, proprietatea debitorului Stănică Bujorel – Câmpina, jud.
Prahova; - în data de 23.02.2016, ora 13.00, locuință C1 (P) s.c.
42,93 mp; locuință C2 (P+1E) s.c. 27,73 mp și terenul aferent în
suprafață de 159 mp, situate în localitatea Câmpina, str. Bistrița,
nr. 4, jud. Prahova, preț de pornire 244.200 lei, proprietatea
persoanelor ﬁzice Duduc Daniel Gheorghe și Duduc Georgeta
pentru creanțele debitoarei S.C. Lars Auto S.R.L. – Brebu, jud.
Prahova; - în data de 24.02.2016, ora 13.00, teren intravilan 2400
mp, categoria fâneață, situat în localitatea Valea Doftanei, sat
Trăisteni, pct. „Poduri”, tarlaua 25, parcela F-240, jud. Prahova,
preț de pornire 216.000 lei, proprietatea persoanei ﬁzice Ghindea
Iulian pentru creanțele debitoarei S.C. Gimad Construct S.R.L. –
Valea Doftanei, jud. Prahova; - în data de 25.02.2016, ora 13.00,
remiză metalică „tapițerie sediu” 96 mp, preț de pornire 45.751
lei; remiză metalică „tâmplărie sediu” 273 mp, preț de pornire
130.455 lei; remiză metalică „croitorie sediu” 144 mp, preț de
pornire 68.851 mp, situate în localitatea Câmpina, str. Târgu
Mureș, nr. 7, jud. Prahova, proprietatea debitoarei S.C. Amiva Auto
S.R.L. – Brebu, jud. Prahova. * terenul pe care sunt amplasate
clădirile este proprietate de stat și nu face obiectul licitației.
Prețurile de pornire a licitației nu includ TVA. Anunțurile de vânzare
pot ﬁ consultate la sediul S.F.M. Câmpina, primăria în raza căreia
se aﬂă bunurile și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.376010,
0244.376011 persoană de contact: dl. Pavel Gheorghe.
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www.jurnalul.ro
licitației pentru mijloacele fixe și
obiectele de inventar reprezintă 70%
din valoarea de piață exclusiv TVA
prezentată în raportul de evaluare
pentru fiecare bun în parte iar listele
cu aceste bunuri pot fi obținute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon în
prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitație este condiționată de:
- c o n s e m n a r e a î n c o n t u l n r.
RO79BFER140000008181RO01
deschis la Banca Comercială FEROVIARĂ -Sucursala București până la
orele 14 am din preziua stabilită
ședinței de licitație a garanției de 10%
din prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a
Caietelor de sarcini și a Regulamentelor de licitație pentru proprietățile
imobiliare, pentru mijloacele fixe și
obiectele de inventar, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru proprietățile imobiliare, mijloacele fixe și
obiectele de inventar prima ședință de
licitație a fost fixată în data de
17.02.2016, ora 12.00 iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată,
următoarele ședințe de licitații vor fi
în data de 24.02.2016; 02.03.2016;
09.03.2016; 16.03.2016 ora 12.00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales de lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești, Str.
Elena Doamna nr. 44 A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare
sunați la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații
suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat și pe site
www.dinu-urse.ro.
l Administraţia Naţională “APELE
ROMÂNE”- Administraţia Bazinală
de Apă Siret cu sediul în Bacău, str.
Cuza Vodă nr. 1, judeţul Bacău, cod
600274, tel.0234 541646, fax 0234
510050, în calitate de unitate locatoare, anunţă: organizarea în zilele de
1 și 2 martie 2016 a licitaţiilor publice
cu ofertă în plic închis privind închirierea de bunuri imobile, terenuri
situate în albiile minore ale râurilor,
pe raza judeţelor Suceava, Botoșani,
Neamţ, Iași și Bacău. Închirierea are
ca scop înlăturarea materialului
aluvionar (exploatare agregate minerale) pentru asigurarea scurgerii
optime în albie. Durata închirierii este
de 2 ani. Garanţia de participare este
de 10% din valoarea minimă a chiriei
anuale, respectiv 0,56 lei/mp/an,
pentru fiecare dintre următoarele
bunuri imobile, licitaţiile urmând a se
derula pe parcursul a două zile, astfel:
In data de 1 martie 2016 / Judeţul
Suceava / Râu Siret / Verești aval
LEA /Verești / 8.644 mp. Dolhasca
amonte / Dolhasca / 31.000 mp /
Dolhasca aval / Dolhasca / 45.000 mp.
Râu Moldova Oniceni extindere mal
drept / Forăști / 30.000 mp. Cornu
Luncii / Cornu Luncii / 10.000 mp.
Baia amonte / Baia / 10.000 mp.
Drăgușeni 1 / Drăgușeni / 77.000 mp.
Râu Suceviţa / Bădeuţi confl.râu
Suceava/ Milișăuţi / 7.060 mp.
Judeţul Botoșani / Râu Siret / Ţigăneasa mal drept / Corni / 26.300 mp.
Judeţul Bacău / Râu Siret / Dospinești / Buhoci / 11.700 mp / Buhoci /
Buhoci / 13.000 mp. In data de 2
martie 2016. Judeţul Neamţ / Râu

Siret / Recea - Bașta/ Ion Creangă și
Horia / 25.000 mp / Bașta – Ion
Creangă/ Horia / 36.000 mp. Râu
Moldova Drăgănești – Răucești /
Drăgănești și Răucești 122.000 mp /
Râu Cracău Căciulești / Girov /
40.000 mp. Judeţul Iași Râu Moldova
Verșeni / Miroslovești / 40.000 mp /
Verșeni aval / Miroslovești / 60.000
mp. Râu Siret / Probota amonte /
Dolhasca și Lespezi 48.500 mp /
Gura Bâdiliţei / Vânători și Pașcani
40.000 mp / Răchiteni / Răchiteni și
Butea / 20.000 mp. Garanţia de participare poate fi constituită sub forma
unei scrisori de garanţie bancară
eliberată de o bancă din România în
favoarea unităţii locatoare sau a unui
ordin de plată, confirmat prin extras
de
cont,
în
contul
RO51TREZ0615005XXX013935 TREZORERIA BACĂU, CIF
33839263.Condiţiile de participare
sunt precizate în caietul de sarcini.
Ofertele vor fi depuse astfel: Pentru
bunurile imobile licitate în data de
01.03.2016, oferta va fi depusă în data
de 01.03.2016 până la ora 9, plicurile
urmând a fi deschise în aceeași zi la
ora 10; Pentru bunurile imobile licitate în data de 02.03.2016, oferta va fi
depusă în data de 02.03.2016 până la
ora 9, plicurile urmând a fi deschise în
aceeași zi la ora 10. Caietul de sarcini,
în valoare de 1.250,00 lei, poate fi
achiziţionat de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Siret - birou
Patrimoniu sau cu ordin de plata în
contul
RO
69TREZ
061502201X013928 - Trezoreria
Bacău CIF: RO18264854, începând
cu data de 11 februarie 2016 și până
în ziua anterioară desfășurării licitaţiilor. Valabilitatea obligatorie a ofertei
este de 90 de zile de la data deschiderii acesteia. Prezentul anunţ este
postat pe site-ul www.rowater.ro/
dasiret la rubrica ANUNŢURI LICITAŢII ACTIVE. DIRECTOR, /
Director Tehnic Elh, / dr.ing. Emil
Vamanu / ing. Nicolae Berindean. Şef
birou Patrimoniu, ing. Carmen
Apostol.
l Debitorul SC C&C MH Confort
SRL cu sediul in Dr.Tr.Severin,
str.I.C.Bratianu, nr.11A, jud.Mehedinti, J25/460/2005, CIF:17044001,
aflata in procedura de faliment dosar
nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedinti, prin lichidator judiciar Yna Consulting SPRL si
Consultant Insolventa SPRL, cu
sediul ales in localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului, nr. 7A,
judetul Mehedinti, scoate la vanzare:
Bunul imobil aflat in garantia creditorului Piraeus Bank SA cu rangul I,
creditorul ANAF cu rangul II *hala
P+1E, buncar, magazie si zona de
protectie situate in com. Dumbravita,
(in incinta fostei ferme avicole, cu
acces din DJ 691 Timisoara – Lipova)
judetul Timis, CF 403686(CF vechi
4095), nr. cadastru Cc 215/13, suprafata: 3609 mp *, la pretul de pornire a
licitatiei de 460.459,00 euro (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii) exclusiv T.V.A. Titlul executoriu in baza caruia lichidatorul judiciar procedeaza la vanzarea bunului
imobil descrisa anterior, o reprezinta
sentinta nr. 487/2013 din data de

09.09.2013 de deschidere a procedurii
de faliment pronuntata de catre judecatorul sindic in dosarul de insolventa
nr. 9465/101/2012. Licitaţia va avea
loc în localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi la
data de 15.02.2016 orele 13:oo. Participarea la licitatie este conditionata
de consemnarea, a unei cautiuni de
10% din pretul de pornire al licitatiei
si achizitionarea caietului de sarcini.
Cont deschis la BRD SA Sucursala
D r. Tr. S e v e r i n , s u b n r.
RO54BRDE260SV42893862600.
Invitam pe toti cei care vor sa se
prezinte la sedinta de licitatie la
termenul de vanzare, la locul fixat in
acest scop si pana la acel termen sa
depuna oferte de cumparare. Somam
pe toti cei care pretind vreun drept
asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vanzare in termen, sub sanctiunea prevazuta de lege.
Relatii la telefon-fax 0744528869,
0742592183, 0745267676 sau
0256/220827, email: office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.
com, site: www.consultant-insolventa.
ro sau la sediul lichidatorului judiciar
din localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Zabrautului, nr. 7A, judetul Mehedinti. Lichidator judiciar Consultant
Insolvență SPRL, Yna Consulting
SPRL,
l Anunt privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă pe
picior. Organizatorul licitaţiei:
Primaria Comunei Bicaz-Chei,
Judetul Neamt Strada Centru, nr.
71, telefon/fax 0233255712; e-amil
primaria@primariabicazchei.ro.
Data și ora desfășurării licitaţiei: 19
februarie 2016, ora 12,00. Locul
desfășurării licitaţiei: Sala de sedinte
a Primariei comunei
BICAZ-CHEI,JUDETUL NEAMT
Strada Centru,nr. 71. Tipul licitaţiei:
-licitaţie publică cu strigare – Licitaţia este organizată și se va desfășura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 924/2015.
Data și ora organizării preselecţiei:
-12 februarie 2016,ora 15,30. Data și
ora-limită până la care poate fi
depusă documentaţia pentru preselecţie și înscrierea la licitaţie: -12
februarie 2016,ora 15,00. Lista partizilor care se licitează, preţul de
pornire a licitaţiei și pasul de licitare
pentru fiecare partidă : - cantitatea
de 709 mc,inscrisa in APV
2030/2015-parcela 178 B %-UP 1
Bicaz-Chei,pretul de pornire fiind de
312,0 Ron/mc-produse Principale,pasul de licitatie -16,00 lei/mc –
volum brut,fara TVA. - cantitatea de
619 mc,inscrisa in APV 2031/2015parcela 178 B %-UP 1 BicazChei,pretul de pornire fiind de 305,0
Ron/mc-produse Principale, pasul de
licitatie -16,00 lei/mc –volum brut,fara TVA. - cantitatea de 57 mc,inscrisa in APV 2032/2015-parcela
178 E-UP 1 Bicaz-Chei,pretul de
pornire fiind de 318,0 Ron/mc-produse Principale, pasul de licitatie
-16,00 lei/mc –volum brut,fara TVA.
(Sunt afișate la sediul Primariei
Bicaz-Chei,pe site-ul Primariei
Bicaz-Chei, pe site-ul www.ocoalederegim.ro, si publicate in cotidianul
Jurnalul National). Volumul total
de masă lemnoasă pe picior oferit la
licitaţie - 1385 mc - din care pe
natură de produse: - produse principale:- 1385 (mc); - produse secundare: ........ (mc); - produse de igienă:
........... (mc); - produse accidentale:
......... (mc); și, respectiv, pe specii și
grupe de specii: - rășinoase:
1016(mc); - fag:369(mc); - stejari:
........... (mc); - diverse tari:..............
(mc); - diverse moi: ........... (mc). diverse moi: ............ (mc). Masa
lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea a 2 licitaţii
se poate adjudeca prin negociere, în
aceeași zi, în condiţiile prevăzute de
prezentul regulament și de alte reglementări în vigoare. Caietul de sarcini

poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data
de: 08 februarie 2016. Alte informaţii
privind organizarea și desfășurarea
licitaţiei: Legea 133/08.06.2015 si
Hotarirea Guvernului
nr.924/04.11.2015- Pentru informaţii
și date suplimentare vă puteţi adresa
organizatorului licitaţiei: Primaria
comunei Bicaz-Chei,persoana de
contact-Pantir Toderica-secretar
comuna, numar de telefon/fax
0233/255712, e-mail- primaria@
primariabicazchei.ro. Organizator,
Primaria Comunei Bicaz-Chei,
Primar, Oniga Ghiorghe
l Primăria Comunei Prăjeni, sat
Prăjeni, comuna Prăjeni, judeţul
Botoșani, CIF: 3373330, telefon/fax:
0231.553.010, e-mail: primariaprajeni@yahoo.com concesionează
suprafaţa de 19,36 mp, spaţiu ce
aparţine dispensarului uman Prăjeni
pentru desfăţurarea activităţii specifice de farmacie umană, af lat în
proprietatea publică a Consiliului
Local Prăjeni, judeţul Botoșani, pe o
periodă de 10 ani. Documentaţia de
atribuire poate fi procurată de la
sediul primăriei comunei Prăjeni.
Costul documentaţiei de atribuire
este 20 lei. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26 februarie 2016,
ora 14:00. Oferta într-un singur
exemplar, original, se va depune
până la 03 martie 2016, ora 10:00 la
sediul Primăria Comunei Prăjeni.
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03 martie 2016, ora 11:00 la
sediul Primăriei comunei Prăjeni.

PIERDERI
l Pierdut Permis de Conducere categoriile BE, CE si DE pe numele
COSTACHE ADRIAN. Il declar nul.
l Pierdut Certificat de Înregistrare al
firmei Atanasiu Laura Mariana IF, cu
sediul în București s3, str. Peleș, nr. 33.
Îl declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare integrala ap.59, pe numele Sava Vasile si
Sava Maria. O declar nula.
l Pierdut Chitanta achitare rate
Contract nr.1249/12.44/9114, pe
numele Stefan Gheorghe si Stefan
Stefana. O declar nula.
l Pierdut Contract constructie
nr.1434/7/30.10.1979 si Proces verbal
eliberat in 30.12.1980, pe numele
Berzescu Petru si Marta Victoria. Le
declar nule.
l S.C. Bio Aqua S.R.L. cu sediul în
orașul Oltenița, jud. Călărași, str. Gh.
Doja nr. 23A, C.U.I. 16804850,
J51/472/2004, declar pierdut certificat
de înregistrare mențiuni O.R.C.Tribunalul Călărași- mențiune nr.
17911 din 08.09.2008, încheiere nr.
2888/12.09.2008 Tribunalul Călărași,
certificat constatator eliberat în baza
declarației nr. 17911/08.09.2008.
l ARCADA AS Construct S.R.L., cu
sediul în București, sector 3, str. Victor
Brauner, nr.40E, cu J40/12917/2002,
C.U.I. 15078156, pierdut certificat de
înregistrare, îl declar nul.
l Piramida Construct S.R.L., cu
sediul în București, sector 3, b-dul
Corneliu Coposu, nr. 1B, bl. Corp B,
ap.1, cu J40/3568/2001, C.U.I.
13813218, pierdut certificat de înregistrare, îl declar nul.
l Subsemnatul Gheorghe Cezar
Iulian pierdut atestat transport
marfă+ persoane, atestat ADR și card
tahograf emise de A.R.R. Ilfov. Le
declar nule.
l Ghiţă Aurel declar pierdut Certificatul de înmatriculare al autoturismului B56WEN, card de sănătate
C.N.A.S., card de serviciu R.A.T.B. –
Militari.
l PRODCIM N. 2002 S.R.L., având
J40/8037/1999 și C.U.I. 12131255
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declară pierdut certificatul constatator al punctului de lucru din București, Calea Rahovei nr.330, bl.57,
scara B, parter, ap.44, Sector 5.
l Pierdut Atestat transport marfă
generală, pe numele Ungureanu
Florian, din Pitești, eliberat de ARR
Argeș. Se declară nul.
l SC COSTI DES Comimpex
Service S.R.L. cu sediul în București,
Dr. Taberei 84-86, bl. 417C1, sc.A, ap.
35, et.9, Sector 6, C.U.I. RO 3577330,
J40/2953/1993, declar pierdută (nulă)
Anexa certificat înregistrare.
l SC Nicart Vision SRL-D cu sediul
în Măguri- Răcătău, strada Măguri,
nr. 22, având CUI: 30032179,
J12/928/2012 declar pierdut Certificat
Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj pentru activităţi la
beneficiari și/sau în afara sediilor
proprii. Îl declar nul.
l Pierdut certificat înmatriculare nr.
B1852996 și certificat constatator de
la sediul social nr.20627 al SC M&R
INFRASTRUCTURI SRL, CUI
25413762, J20/468/2009, cu sediul în
Deva, b-dul Iuliu Maniu, nr.6, birou 1,
jud. Hunedoara. Se declară nule.
l Pierdut certificat înmatriculare nr.
B1852996 și certificat constatator de
la sediul social nr.20627 al SC M&R
Infrastructuri SRL, CUI 25413762,
J20/468/2009, cu sediul în Deva, b-dul
Iuliu Maniu, nr.6, birou 1, jud. Hunedoara. Se declară nule.
SC COBALT A&A FORTE SRL
COD ONRC J40/8497/2002
PIERDUT 2 (DOUA) CERTIFICATE CONSTATATOARE IN
O R I G I N A L , C E RT I F I C AT
C O N S TATAT O R P E N T R U
SEDIU SOCIAL SI CERTIFICAT
C O N S TATAT O R P E N T R U
TERTI. LE DECLARAM NULE.

