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OFERTE SERVICIU
l SC CHEN MAO YI SRL angajează lucrător comercial, Alexandria.
Telefon 0769.148.230.
l Societate comercială din Bucureşti
angajează lucrători comerciali cu
cunoştinţe de operare PC. Telefon:
0746.611.052.
l Laborator cofetărie patiserie din
Bucureşti angajează muncitori necalificaţi în vederea calificării. Telefon:
0746.611.052.
l Laborator cofetărie patiserie din
Bucureşti angajează cofetari cu experienţă. Telefon: 0746.611.052.
l Primăria comunei Văculeşti organizează concurs în data de 21.03.2016,
orele 10.00 pentru: -asistent medical
comunitar. Relaţii suplimentare se pot
obţine la Compartimentul Resurse
Umane, din cadrul Primăriei
Comunei Văculeşti, la telefon:
0231.620.220, interior 17 sau pe
site-ul instituţiei www.vaculesti.ro.
Tematica de concurs şi condiţiile de
concurs sunt afişate la sediul instituţiei.

l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul
în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei
nr. 20-22, scoate la concurs, în data de
17.03.2016, ora 09:00 (proba scrisă), la
sediul agenţiei următorul post vacant:
Consilier clasa I, grad profesional
superior –Direcţia Coordonarea
Proiectelor cu Finanţare Nerambur-

sabilă din Fonduri Europene; Condiţii
specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie 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 – nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul ANOFM.
l Primăria oraşului Oraviţa organizează, la sediu, concurs în perioada:
16.03.2016-18.03.2016 pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie,
vacante, inspector, grad asistent Birou
Financiar Contabil -Compartiment
Recuperare Impozite şi Taxe. Condiţii
de desfăşurare a concursului: -Data
până la care se pot depune dosarele
de înscriere: În termen de 20 de zile
de la publicarea în Monitorul Oficial,
Partea a-III-a, la sediul Primăriei
oraşului Oraviţa, str.1 Decembrie
1918, nr.60 -proba scrisă în data de
16.03.2016, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Oraviţa, C-S; -interviul în
data de 18.03.2016, ora 13.00, la
sediul Primăriei oraşului Oraviţa,
jud.C-S. Condiţii de participare la
concurs. -Condiţii generale. Candidaţii trebuie să îndeplinescă condiţiile
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
-Condiţii specifice de participare la
concurs: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-vechime în specialitatea studiilor

necesare exercitării funcţiei publice
minimum 1 an. -Relaţii suplimentare
la telefon nr. 0255.571.133.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova,
str.C.S.Nicolaescu Plopşor, nr.4, Jud.
Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea unor posturi vacante, repartizate pe perioadă determinată,
pentru implementarea Programului
naţional de cadastru şi carte funciară,
corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie din cadrul Oficiului
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Dolj- Serviciul Cadastru-Biroul Înregistrare Sistematică, cu încadrare pe
perioadă determinată de 36 de luni,
după cum urmează: 3 posturi consilier cadastru gr.II, 1 post referent tr.I,
în temeiul HG 286/23.03.2011, modificată şi completată. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data
de 09.03.2016, ora 9.30, proba interviu
în data de 14.03.2016, ora 9.30.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -pentru posturile de
consilier cadastru gr.II: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu
diplomă în specializarea cadastru,
geodezie, topografie, măsurători
terestre şi cadastru, vechime în specialitate de mimin 6 luni; -pentru postul
de referent tr.I: studii medii, vechime
în muncă minim 3 ani şi 6 luni.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la data
de: 02.03.2016 inclusiv, ora 16.00, la
sediul OCPI Dolj, cam.104. Relaţii
suplimentare la sediul OCPI
tel.0251.413.128/0251.414.286, int.118,
fax: 0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.
ro. Persoană de contact: Cocoşilă
Andreea.
l OCPI Neamţ, cu sediul în Mun.
Piatra Neamţ, str.M.Eminescu,
nr.26bis,organizează concurs în perioada 11.03-17.03.2016, pentru
ocuparea a 3 posturi vacante după

cum urmează: -Cons. Cadastru, gr. I1 Post; Referent, tr. II- 1 Post; -Cons.
Achiziţii Publice, gr.II- 1 Post. Toate
posturile aferente personalului
contractual sunt pe durată determinată de 36 de luni pentru implementarea PNCCF de la nivelul Biroului
de Înregistrare Sistematică al OCPI
Neamţ. Concursul se va desfăşura
astfel: -Pr. scrisă- 11.03.2016, ora
10.00, -Pr. interviu- 17.03.2016, ora
10.00. Cerinţele posturilor: Cons.
Cadastru, gr.I- studii sup. de lungă
durată- special. cadastru, geodezie,
topografie, măsurători terestre şi
cadastru; -vechime în specialitateminim 3 ani şi 6 luni. Referent, tr.IIst. medii, absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în muncă- min.
6 luni; Consilier Achiziţii Publice, gr.
II- 1 Post- studii superioare de lungă
durată- specializarea economic sau
juridic; -vechime în specialitate
minim 6 luni. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul instituţiei
din Mun.P.Neamţ, Str.M.Eminescu,
nr. 26bis, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
M.Of., Partea a III, în timpul programului normal de lucru. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul
OCPI Neamţ, la adresa sus-menţionată şi la telefon 0233.23.48.70,
persoană de contact: Adriana Ciocan,
consilier BRUIBD.
l OCPI Neamţ,cu sediul în municipiul Piatra Neamţ,str.M.Eminescu,
nr.26bis, organizează concurs, în
perioada 10.03-16.03.2016, pentru
ocuparea a 4 posturi vacante după
cum urmează: -Asist. Regis. Princ,
Gradul II- 1 Post; Asist. Regis. Princ.
Debutant- 2 Posturi; Referent, tr.II- 1
Post. Toate posturile aferente personalului contractual, sunt pe durată
determinată de 36 de luni pentru
implementarea PNCCF de la nivelul
Biroului de Înregistrare Sistematică al
OCPI Neamţ. Concursul se va desfăşura astfel: -Pr. scrisă- 10.03.2016, ora

10.00, -Pr. interviu- 16.03.2016, ora
10.00. Cerinţele posturilor: Asist.
Regis. Princ, Gradul II- studii sup.
juridice; -vechime în specialitate- min.
6 luni. Asist. Regist. Princ, Debutantstudii sup. juridice; -vechime în specialitate – 0 ani. Referent, tr.II- studii
medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă- min.6 luni.
Dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul din Mun.P.Neamţ,
str.M.Eminescu, nr.26bis, în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în M.Of., P. a III-a, în
timpul programului normal de lucru.
Relaţii suplimentare se pot obţine de
la sediul OCPI Neamţ, la adresa
sus-menţionată şi la telefon
0233.23.48.70, pers. de contact: A.
Ciocan, consilier BRUIBD.
l Primăria oraşului Oraviţa organizează concurs în perioada
22-24.03.2016 pentru ocuparea următoarelor trei posturi contractual: -l
post: Inspector de specialitate -grad
debutant în cadrul Serviciului pentru
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism
(Serviciul voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă); -1 post referent, tr.I
-Compartiment R.E.C.L.; -1 post:
Muncitor calificat, tr.III (zidar) -la
B.G.C.Oraviţa. Concursul se va
desfăşura la sediul Primăriei Oraviţa,
str.1 Decembrie 1918, nr.60 şi va
consta în desfăşurarea probei scrise şi
a interviului. Dosarul de înscriere va
conţine actele prevăzute de art.6 din
anexa la H.G.nr.286/2011, iar condiţiile generale de participare la concurs
sunt cele prevăzute de art.3 din
acelaşi act normativ. Condiţii specifice de participare la concurs: -Pentru
postul de Inspector de specialitate:
-grad debutant -studii superioare
absolvite cu diplomă de licenţă;
-vechimea necesară exercitării funcţiei contractuale -fără vechime.
Pentru postul de referent: -Tr.I -studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -cunoştinţe operare PC, nivel
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avansat; -vechimea necesară exercitării funcţiei contractuale -minimum
5 ani. -Pentru postul de muncitor
calificat, tr.III (zidar): -Certificat de
calificare profesională (calificare de
zidar); -vechimea necesară exercitării
funcţiei contractuale -minimum 1 an.
Condiţii de desfăşurare a concursului:
-Proba scrisă se va desfăşura în data
de 22.03.2016, ora 10.00; la sediul
Primăriei; iar interviul se va desfăşura în data de 24.03.2016, ora 14.00;
la sediul Primăriei; -Dosarele de
înscriere la concurs se vor depune la
registratura Primăriei Oraviţa până la
data de 11.03.2016, ora 14.00. Selecţia
dosarelor de concurs, cu menţiunea
„Admis” sau „Respins”, precum şi
afişarea rezultatelor se va face până
în data de 15.03.2016, ora 14.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
tel.: 0255.571.133 -int.13.

CITAȚII
l Se citează pentru data de 17
februarie 2015 numiţii Paska Andras
şi Dregus Iuon în calitate de pârâţi în
dosar nr. 2606/307/2015 având ca
obiect uzucapine.
l Se citează pentru ziua de 2 martie
2016 numiţii Mihaly Gavrila şi
Mihaly Sofia – pârâţi în dosar nr.
2629/307/2015 al Judecatoriei Sighetu
Marmatiei Maramureş.
l Se citează la Judecătoria Petroşani,
în data de 02.03.2016, ora 8:45, în
dosar nr. 7547/278/2008* - partaj
judiciar, următorii: Colcer Elena,
Costruţ Petru, Costruţ Maria, Nariță
Ana, Moldovan Ileana sau moştenitorii acestora
l Niculae Elena cu ultimul domiciliu
cunoscut în Bucureşti, Str. Gabroveni
nr. 22, et. 1, ap. 14, sector. 3, este
chemată la Judecătoria Sectorului 3,
Bucureşti, Str.Ilfov nr.6, sector.5,
Bucureşti, camera 40, complet C25

publicitate
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civil- fond, ora 08.30, în ziua de
24.03.2016, în calitate de pârâtă, în
proces cu Administraţia Fondului
Imobiliar, în calitate de reclamantă, în
Dosarul nr. 23734/301/2015, pentru
fond- pretenţii.
l Se citează Coconu Nicuşor, Zalum
(Coconu) Anişoara şi Sîrbu
Alexandru Valentin, la Tribunalul
Teleorman, str. Independenţei, nr. 22,
Alexandria, la data de 4 martie 2016
în dosarul civil nr. 845/292/2009
pentru recurs - succesiune, reclamantă fiind Ţiparu Mariana.
l SC Telepublicitate TV SRL cu
sediul în Ploieşti, str. Văleni, bl. 331K,
sc. K, ap. 2, este chemat la Tribunalul
Prahova din Ploieşti, Piaţa Victoriei
nr. 10, Secţia a II a de Contencios
Administrativ şi Fiscal în dosarul nr.
6556/105/2015, în data de 03.03.2016,
ora 9.00, în calitate de debitor în
proces cu Serviciul Public Finanţe
Locale Ploieşti în calitate de creditor.

DIVERSE
l Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de
mediu. Titularul proiectului Serafim
Adrian anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul
Parc Rezidenţial Imobile Apartamente, propus a fi amplasat în str.
Teiului 23, 25, 27, comuna Tunari
-Ilfov. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Ilfov din Bucureşti, str.Aleea Lacul
Morii, nr.1, sector 6 şi la sediu Serafim
Adrian, Voluntari, blv.Pipera, nr.97A
-Ilfov. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Ilfov.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al SC
Prodas Holding SA, prin Preşedinte,
Traian Georgescu, în conformitate cu
prevederile art.117 din Legea 31/1990 şi
ale actelor constitutive ale societății,
convoacă pentru data de 14 martie
2016, ora 11.00, la sediul societății din
Intrarea Iacob Felix nr. 2B, sectorul 1,
Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor, cu următoarea ordine de
zi: 1. Majorarea capitalului social; 2.
Aprobare cumpărare de active; 3. Aprobare vânzare de active; 4. Diminuare
capital social; 5. Eventuale puncte
propuse de acționari; 6. Diverse.
l Consiliul de administraţie al Aeroq
S.A. cu sediul în Bucureşti, str.
Feleacu, nr.14B, sector 1, înmatricuANAF – Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice
Ploiești – A.J.F.P. Prahova S . F. O . B u ș t e n i , a n u n ț ă
organizarea licitației privind
vânzarea Autoturismului
Dacia, an fabricație 2005,
culoare albastru, serie șasiu
UU1LSDAAH33905839, nr.
înmatriculare PH-50-ROC,
proprietatea debitorului S.C.
Rocosmic Serv S.R.L. Licitația
se va desfăsura la sediul
organului ﬁscal din Bușteni,
str. Nestor Ureche, nr. 3, jud.
Prahova în ziua de
26.02.2016, ora 11.00. Prețul
de pornire al licitației este de
2.870 lei, exclusiv T.V.A.
Anunțul nr. 5.731/15.02.2016
poate ﬁ consultat la sediul
organului ﬁscal, la primărie și
pe site-ul ANAF (licitații).
Pentru date suplimentare
privind condiții de participare
și acte necesare la depunerea
ofertelor puteți apela nr. de
telefon 0244.320155,
persoană de contact: Exari
Valentin

lată la Oficiul Registrul Comerţului
sub nr. J40/2904/1991, având Codul
de Înregistrare Fiscală RO 2785546,
în conformitate cu prevederile Legii
31/1990 şi ale Actului Constitutiv
convoacă pentru data de 24.03.2016,
Adunarea Generală a Acţionarilor
Ordinară la ora 12:00 la sediul societăţii. La această Adunare Generală a
Acţionarilor, sunt îndreptăţiţi să
participe şi să voteze toţi acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor
la data de referinţă 01.03.2016 stabilită ca dată de referinţă. I. Adunarea
Generală a Acţionarilor Ordinară va
avea următoarea ordine de zi: 1 .
Aprobarea Situaţiilor financiare ale
societăţii pentru anul financiar 2015,
în baza raportului Consiliului de
Administraţie şi a raportului cenzorilor; 2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2015, fixarea
dividendului pe acţiune şi repartizarea dividendelor; 3. Aprobarea
descărcării de gestiune a Consiliului
de Administraţie pe anul financiar
2015, în baza rapoartelor prezentate;
4. Aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2016. 5. Prelungirea contractului membrilor Consiliului de Administraţie pentru un nou
mandat; 6. Diverse. În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru
validarea deliberărilor, Adunarea
Generala se reprogramează pentru
25.04.2016, ora 1 0:00, în acelaşi loc şi
cu aceeaşi ordine de zi.
l Consiliul de Administrație al Sc
Prodas Holding SA, prin Preşedinte,
Traian Georgescu, în conformitate cu
prevederile art.117 din Legea 31/1990
şi ale actelor constitutive ale societății,
convoacă pentru data de 14 martie
2016, ora 09.00, la sediul societății
din Intrarea Iacob Felix nr.2B,
sectorul 1, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu următoarea
ordine de zi: 1. Structura acționariat;
2. Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al
anului 2015; 3. Aprobarea bilanțului
şi a contului de profit şi pierderi pe
anul 2015, Raportul cenzorilor, Stabilirea modului de repartizare a profitului pe anul 2015, Repartizarea
dividendelor; 4. Descărcarea de
gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2015 şi pentru
perioadă mandatului, 2012-2015; 5.
Situația litigiilor cu debitorii şi creditorii; 6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de
activitate pentru anul 2016; 7. Stabilirea coeficienților de majorare a
remunerației administratorilor, cenzorilor şi a celorlalte categorii de salariați; 8. Informare asupra realizării
programului de investiții pentru 2015
şi aprobarea programului de investiții
pentru 2016; 9. Măsuri organizatorice;
10. Alegerea noului Consiliu de
Administrație pentru o perioadă de 4
ani, aprilie 2016 – aprilie 2020. Lista
cu numele persoanelor propuse,
domiciliul şi calificarea lor profesională, se află la sediul Societății, la
dispoziția acționarilor; 11. Alegerea
Comisiei de cenzori pentru o perioadă
de 3 ani, aprilie 2016 – aprilie 2019;
13. Diverse: regulament intern, situația patrimoniului societății, situația
contractelor de închiriere, aprobare
sponsorizări, donații, casare mijloace
fixe şi obiecte de inventar, eventuale
puncte propuse de acționari.
l Consiliul Director al Asociaţiei
PRODAS-PAS, prin Preşedinte,
Anica Popa, în conformitate cu
prevederile actelor constitutive ale
asociaţiei, convoacă pentru data de 14
martie 2016, ora 12:00, la sediul societăţii din Intrarea Iacob Felix nr. 2B,
Sectorul 1, Adunarea Generală a
Asociaţiei, cu următoarea ordine de
zi: 1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului consiliului Director
şi a bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar 2015. 2. Descărcarea de
gestiune a Consiliului Director pe
anul 2015. 3. Aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2016. 4.
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Aprobare măsuri necesare sprea fi
întreprinse pentru dobândirea de noi
acţiuni în conformitate cu normele
legale în vigoare de privatizare, majorare capital social a SC Prodas
Holding SA, respectiv emitere de noi
acţiuni. 5. Eventualele puncte
propuse de membrii Asociaţiei. 6.
Diverse.
l În atenția membrilor Asociaţiei
Uniunea Scriitorilor din România.
Convocator. În raport de situaţia
financiară deficitară a asociaţiei, de
stadiul soluţionării cauzelor aflate pe
rolul instanţelor competente, de
prevederile Statutului Asociaţiei
Uniunea Scriitorilor din România
(art.17, 18,19, 20 din Statutul USR,
legal înregistrat, în 2005, prin Încheierea Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti din 15.04.2005) şi ale OUG
26/2000, ale Regulamentului din
26/04/2000, privind organizarea
Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor,
Registrului federaţiilor şi Registrului
naţional al persoanelor juridice fără
scop patrimonial, de faptul că din
1998 USR nu a mai înscris organe de
conducere în Registrul Special al
Asociațiilor şi Fundațiilor, prin
prezenta, Comitetul de Inițiativă al
Adunării Generale Extraordinare a
Asociației Uniunea Scriitorilor din
România convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor
asociației, care va avea loc în data de
18.03.2016, ora 09.00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I din
Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 88,
sector 1, Bucureşti. Conform prevederilor OUG 26/2000 şi prevederilor
Statutului USR legal adoptat şi înregistrat în 2005, în cazul în care la
prima convocare nu se întruneşte
cvorumul necesar (precizat de art.20
din Statut), Adunarea Generală
Extraordinară este reconvocată
pentru data de 19.03.2016, ora 10.00,
cu aceeaşi ordine de zi, în în Sala de
Festivităţi a Colegiului Naţional
„Mihai Viteazul” din Bucureşti, B-dul
Pache Protopopescu, nr.62, sector.2.
Adunarea Generală Extraordinară a
Asociaţiei Uniunea Scriitorilor Din
România are drept scop respectarea
legalităţii şi a prevederilor OUG
26/2000, precum şi înscrierea de
modificări în Registrul Special al
Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Ordinea de
zi şi procedura Adunării Generale
Extraordinare: -Deschiderea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare de către preşedintele ad interim
al Comitetului de Iniţiativă; -Constatarea situaţiei cvorumului de membri
USR necesar întrunirii şi desfăşurării
lucrărilor Adunării Generale Extraordinare; -Validarea componenţei şi a
funcţionării Comitetului de Iniţiativă
şi a Secretariatului Adunării Generale
Extraordinare. Alegerea din cadrul
acestui Comitet de Iniţiativă a unui
preşedinte de şedinţă a Adunării
Generale Extraordinare prin votul
majorităţii simple a membrilor
prezenţi; -Aprobarea ordinii de zi a
Adunării Generale Extraordinare
USR şi validarea Secretariatului în
vederea redactării Procesului-Verbal
al Adunării Generale Extraordinare;
aprobarea prin vot a publicării Procesului-Verbal al Adunării Generale
Extraordinare pe pagina web www.
alegeriusr.ro; -Raportul Comisiei de
Iniţiativă privind validarea propunerilor de candidatură (conform art.17.5
din Statut care prevede că “Preşedintele Uniunii şi Vicepreşedintele,
precum şi Preşedinţii filialelor nu pot
îndeplini decât două mandate consecutive”, coroborat cu Deciza nr.10 din
18 iunie 2012 a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, care precizează:
“Prezentarea certificatelor de cazier
fiscal este obligatorie în cazul cooptării unor noi membri în asociaţii şi
fundaţii, atunci când aceştia dobândesc şi calitatea de reprezentanţi
legali ai persoanei juridice déjà înregistrate”, decizie obligatorie, potrivit
art.330*7 alin 4 din Codul de procedură civilă.) şi votul acordat acestui

Raport, precum şi a buletinelor de
vot; -Desemnarea prin vot a
membrilor Comisiei de Centralizare şi
Numărare a Voturilor pentru adoptarea hotărârilor Adunării Generale
Extraordinare; -Adoptarea prin vot a
Hotărârii Adunării Generale Extraordinare privind actualizarea Statutului
Asociaţiei Uniunea Scriitorilor din
România, conform OUG 26/2000;
-Adoptarea prin vot a siglei şi logoului Asociaţiei Uniunea Scriitorilor
din România; -Adoptarea prin vot a
Hotărârii Adunării Generale Extraordinare privind alegerea Preşedintelui
Asociaţiei Uniunea Scriitorilor din
România (conform art.17.5 din
Statut); -Adoptarea prin vot a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare privind alegerea Comitetului
Director al Asociaţiei Uniunea Scriitorilor din România (conform art.17.4
şi art. 31 din Statut- “Comitetul
Director este compus din 11 membri,
inclusiv preşedintele Uniunii”);
pentru cele 10 locuri alocate Comitetului Director al USR, buletinul de
vot va cuprinde şi funcţiile de Vicepreşedinte şi Secretar al USR; -Adoptarea prin vot a Hotărârii Adunării
Generale Extraordinare privind
alegerea Comisiei de Cenzori a Asociaţiei Uniunea Scriitorilor din
România (conform art.17.4 din
Statut); -Adoptarea prin vot a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare privind modificarea listei de
asociaţi/fondatori a Asociaţiei
Uniunea Scriitorilor din România
(conform art.17.4 din Statut); -Stabilirea şi adoptarea unui plan de măsuri
organizatorice şi financiare pentru
evitarea colapsului financiar şi pentru
asigurarea accesului transparent şi
democratic al membrilor USR la
resursele financiare ale asociaţiei:
-Diverse; -Închiderea lucrărilor
Adunării Generale Extraordinare a
Asociaţiei Uniunea Scriitorilor din
România. Conform art.17.4 şi 17.5
din Statut, înscrierile de candidaturi
(cu semnătură) pentru funcţia de
Preşedinte, precum şi cele pentru
Comitetul Director al U.S.R. se vor
trimite pe adresa de email: office@
alegeriusr.ro, în atenţia Comitetului
de Iniţiativă, până cel târziu la data
de 14 martie 2016, ora 16.00. Candidaţii trebuie să depună electronic o
cerere de înscriere pentru funcţiile
care vor fi alese de către Adunarea
Generală Extraordinară, un program
electoral pentru cei care vizează
funcţia de Preşedinte, certificatul de
cazier fiscal (conform Deciziei nr.10
din 2012 a ÎCCJ), precum şi declaraţia pe propria răspundere că nu a
făcut poliţie politică şi nu are cazier
judiciar. Mai multe informaţii despre

înscrierea candidaturilor puteţi găsi la
adresa web: www.alegeriusr.ro. Comitetul de Iniţiativă al Adunării Generale Extraordinare a Asociaţiei
Uniunea Scriitorilor din România.

LICITAȚII
l Activ Insolv SPRL, lichidator al SC
ANDI CENTER SRL, anunţă
vânzarea prin licitatie publică, în
condiţiile art. 154 alin. 2 din Legea nr.
85/2014, a bunurilor imobile proprietatea debitoarei: 1. Casa cu regim de
inaltime P+M cu suprafata utila de
140 mp si terenul aferent in suprafata
totala de 1026 mp, situate in Municipiul Rm Valcea, strada Poenari , nr
38A, punctul „Acasa”, judetul Valcea,
la pretul de pornire al licitatiei,
respectiv 59.670 EURO exclusiv TVA.
Sedinţele de licitaţie publică se organizează la sediul lichidatorului din Rm.
Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL,
sc. A, parter, în zilele de 22.02.2016,
25.02.2016 si 29.02.2016 ora 14:00.
Relaţii suplimentare privind imobilele
scoase la vânzare, caietul de sarcini si
condiţiile de participare la licitaţie se
pot obţine la sediul lichidatorului sau
la telefon/ fax 0350414880;
0743050727, 0742307351.
l Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul
în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, tel
0269.23.51.81, fax 0269-24.00.90, cod
fiscal 4240928, cont IBAN RO
42TREZ5765005XXX00209 deschis
la Trezoreria Sibiu, organizează licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea a 14 câini de serviciu.
Animalele de serviciu pot fi văzute la
sediul centrului Chinologic Sibiu în
data de 26.02.2016 între orele 09:0014:00. Licitaţia va avea loc în data de
02.03.2016, ora 12:00, la sediul
Centrului Chinologic Sibiu. În caz de
neadjudecare, datele de desfăşurare a
următoarelor licitaţii vor fi
18.03.2016, respectiv 24.03.2016.
Caietul de sarcini se poate obţine
începând cu data de 17.02.2016.
Documentele de participare la licitaţie se depun până la data de
26.02.2016, între orele 08:00-14:00.
Taxa de participare la licitaţie este de
50 lei, iar garanţia de participare
reprezintă 5% din preţul iniţial de
vânzare a bunurilor pentru care se
licitează. Lista completa a bunurilor şi
relaţii suplimentare se obţin la
telefon: (40) 0269-235.181; fax (40)
0269/24.00.90. www.centrulchinologc.
ro/interespublic/licitatiipublice/, sau la
sediul centrului:sibiu, Calea
Dumbrăvii nr. 157.
l Autoritatea contractantă: Regia
Naţională a Pădurilor Romsilva,

Direcţia Silvică Galaţi, str. Ştiinţei, nr.
95, Localitate Galaţi, cod poştal:
800189, telefon: 0236/412517, fax:
0236/460256, adresa e-mail: office@
galati.rosilva.ro, organizează licitaţie
deschisă, cf. art. 43 din Regulamentul
privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică de servicii prevăzute
în anexa 2B la O.U.G. 34/2006.
Pentru cei interesaţi acesta este disponibil pe site-ul official al R.N.P. –
Romsilva, http://www.rosilva.ro. În
urma procedurii se va încheia un
contract de prestari servicii. Locul
prestării serviciilor: ocolul silvic
Galaţi, Griviţa, Hanu Conachi şi
Tecuci. Categoria şi descrierea serviciilor care trebuie prestate: servicii
pentru silvicultura, cod C.P.V.
77200000 – (servicii de pregătire a
terenului şi solului în vederea împăduririi, întreţinerea plantaţiilor şi
ajutorarea regenerarii naturale).
Criteriul de atribuire a contractului:
Preţul cel mai scăzut;
l S.C. CITADIN S.A. Iaşi, cu sediul
în Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod
700310, organizează la sediul sau
procedura de „Selecţie de oferte”, cu
oferte de preţ în plic închis, în vederea
atribuirii contractului „ACHIZIŢIE
CILINDRI VIBROCOMPACTORI
TANDEM LIS ŞI REMORCI PLATFORMA PENTRU TRANSPORTUL ACESTORA”. Pentru
participarea la procedura de achiziţie,
ofertantul trebuie să îndeplinească
condiţiile cerute în „Documentaţia de
achiziţie” care se poate ridica de la
sediul SC CITADIN SA, serviciul
achiziţii, contra sumei de 100 lei până
pe data de 24.02.2016. Criteriul care
va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: preţul cel mai scăzut. Documentaţia de ofertare va fi depusă la
registratură unităţii, până la data de
25.02.2016, orele 10:00. Procedura se
va desfăşura la sediul S.C. CITADIN
S.A. în ziua de 25.02.2016, cu începere
de la orele 12:00. Relaţii suplimentare
privind procurarea documentaţiei şi
condiţiile de participare se pot obţine
la tel. : 0232 – 240.887.
l PRICEWATERHOUSECOOPERS Business Recovery Services
IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Banca Columna
S.A. (bancă în faliment), anunţă
vânzarea în bloc prin licitaţie publică,
deschisă, cu strigare, ascendentă, a 1.
Drepturilor litigioase asupra
Construcţiei- Spaţiu comercial situat
la parterul imobilului din Drobeta
Turnu- Severin, Str. Aurelian nr.44,
Judeţul Mehedinţi, în suprafaţă
construită de 294,725 mp; 2. Bunurilor mobile ataşate construcţiei,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art.
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 29,
luna februarie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin
licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC RTI Montaj Construct SRL, cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Prundu, str. Țigăniei, nr. 457, jud. Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală
28327267. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile
care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA,
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Miniîncărcător Caterpillar 257B3, 130.800 lei, 20%; Buldoexcavator
Caterpillar 428F, 212.475 lei, 20%; Autobasculantă Man TGS – GR 04 RTI, 269.100 lei, 20%. *)
Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați
să 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, în contul
RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu,
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
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul
nostru sau la numărul de telefon 0246.212830, interior 415, cu domnul Dan Buzea.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
respectiv: 1 aparat climatizare (nr. inv.
300001), 1 centrală telefonică (nr. inv.
300002), 1 sistem de securitate (nr.
inv. 800001), 1 scară 0043 (nr. inv.
700119); 3. Bunurilor mobile descrise
în Anexa 1 la Regulamentul de
vânzare. Preţul de pornire al Licitaţiei
pentru drepturile litigioase asupra
imobilului- spaţiu comercial situat în
Drobeta Turnu-Severin, Str. Aurelian
nr.44, Judeţul Mehedinţi, precum şi a
bunurilor mobile aflate în patrimoniul
Debitoarei S.C. Banca Columna S.A.
(bancă în faliment) este de 165.000
EUR, la care se adaugă TVA-ul, după
caz. Licitaţia se organizează la data
de 02.03.2016, la orele 14.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti,
Lakeview Building, str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, etaj 8, sector 2.
Regulamentul de vânzare poate fi
achiziţionat la preţul de 500 Ron, plus
TVA. Pentru participarea la licitaţie,
procurarea Regulamentului de
vânzare este obligatorie, obţinându-se
de la sediul lichidatorului judiciar, în
zilele lucrătoare, între orele 09:0017:00, pe baza actului de identitate şi/
sau a unui document de reprezentare,
precum şi a dovezii de plată a preţului
Regulamentului. În vederea participării la licitaţie se va constitui o
Garanţie de participare în cuantum
de 10% din preţul de pornire,
respectiv de 16.500 EUR (echivalent
în RON la cursul RON/EUR afişat de
BNR la data constituirii garanţiei),
care se va depune împreună cu restul
documentaţiei de participare,
conform Regulamentului de vânzare,
la sediul lichidatorului judiciar
PricewaterhouseCoopers Business
Recovery Services IPURL, până la
data de 01.03.2016, orele 16.00.
Pentru vizitarea bunurilor, achiziţionarea Regulamentului de vânzare şi a
eventualelor informaţii suplimentare
vă rugăm să contactaţi lichidatorul
judiciar la tel. 021.225.30.00, fax:
021.225.36.50, persoane de contact:
Octavia Aldea şi Cristian Răvăşilă,
e-mail: cristian.ravasila@ro.pwc.com,
octavia.aldea@ro.pwc.com.
l Debitorul SC Monalisa Investments SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse şi
Asociații S.P.R.L., scoate la vânzare
următoarele imobile: 1.Teren extravilan situat în com. Ștefăneştii de Jos,
județul Ilfov, tarlaua 10, parcela
40/3/25, în suprafață de 12.000 mp.
Prețul de pornire al licitației este de
102.060 euro exclusiv TVA. Prețul
caietului de sarcini este de 2.000 lei

exclusiv TVA. 2.Teren extravilan
situat în com. Ștefăneştii de Jos,
județul Ilfov, tarlaua 10, parcela
40/4/23, în suprafață de 22.336 mp.
Prețul de pornire al licitației este de
189.968 euro exclusiv TVA. Prețul
caietului de sarcini este de 3.000 lei
exclusiv TVA. 3.Teren extravilan
situat în com. Ștefăneştii de Jos,
județul Ilfov, tarlaua 10, parcela
40/3/26, în suprafață de 12.800 mp.
Prețul de pornire al licitației este de
108.864 euro exclusiv TVA. Prețul
caietului de sarcini este de 2.000 lei
exclusiv TVA. Participarea la licitație
este condiționată de consemnarea în
contul nr. RO31BFER140000010832
RO01, deschis la Banca Comercială
Feroviară, Ag. Popa Tatu, sub sancțiunea decăderii, cel mai târziu până la
data şedinței de licitație, a garanției
de 10% din prețul de pornire a licitației, de achiziționarea până la aceeaşi
dată a Caietelor de sarcini şi a Regulamentului de licitație pentru proprietățile imobiliare. Prețul Caietului de
sarcini se achită prin OP în contul nr.
RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK -Sucursala
Dorobanți, pe seama administratorului judiciar Dinu Urse şi Asociații
SPRL sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str.
Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1.
Pentru imobilele menționate mai sus,
prima şedință de licitație a fost fixată
în data de 25.02.2016, ora 15.00, iar
dacă bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele şedințe de
licitații vor avea loc în datele de
03.03.2016, 10.03.2016, 17.03.2016,
24.03.2016, 31.03.2016, 07.04.2016,
14.04.2016, 21.04.2016 şi 28.04.2016
ora 15.00. Toate şedințele de licitații
se vor desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str.
Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1.
Pentru relații suplimentare sunați la
tel.: 021.318.74.25, dinu.urse@gmail.
com.
l SC IASITEX SA Iaşi, având sediul
în Iaşi, str. Primăverii, nr. 2, jud. Iaşi,
înregistrată la O.R.C. Iaşi sub nr.
J22/255/1991, având cod fiscal
RO1957058, reprezentată legal prin
dl. Director general ing. Dulhai
Gheorghe organizează licitaţie
publică deschisă cu strigare la sediul
societăţii în ziua de 22.02.2016, ora
12:00 pentru vânzarea pachetului de
2.310.000 părţi sociale, în valoare de
69.323.100 lei respectiv de 30,01 lei/
parte socială, pachet deţinut de S.C.
Iasitex S.A. Iaşi la S.C. A2 Impex

S.R.L. Ploieşti, cu sediul în Ploieşti str.
Depoului nr. 16 jud Prahova.
Pachetul de 2.310.000 părţi sociale
scoase la vânzare, reprezintă 45,833%
din capitalul social al S.C. A2 Impex
S.R.L. Ploieşti. Caietul de sarcini se
poate procura de la sediul societăţii
contra sumei de 1.500 lei, aceasta
valoare include şi taxa de participare
la licitaţie. Garanţia de participare
este de 1 milion lei şi se depune în
contul bancar la societăţii
RO32BRDE240SV9532482400,
deschis la BRD-GSG Iaşi, cu minim
48 de ore înainte de data licitaţiei.
Data limită de înscriere la licitaţie
este data de 22.02.2016 ora 11:00. În
caz de neadjudecare, licitaţia se reia
în data de 29.02.2016, ora 12:00 şi
respectiv în data de 07.03.2016, ora
12:00. Preţul de pornire a licitaţiei
este de 30,01 lei/parte socială. Pentru
detalii suplimentare ne puteţi
contacta la sediul societăţii sau/şi tel.
0232 436 760, 0744350874 persoana
de contact Leonte Elena.
l Debitorul SC Encaz SRL cu sediul
în localitatea Otopeni, str. Tufanului,
nr. 2D, jud. Ilfov, J23/2695/2010,
având CIF: 15371619, aflată în proced u r a d e f a l i m e n t d o s a r n r.
3327/93/2013 pe rolul Tribunalului
Ilfov, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales
în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.
7A, jud. Mehedinţi, scoate la vânzare:
1. Semiremorca 04 SCHWARZMULLER 3 SHKS3/S cu număr de
înmatriculare MH56ECZ - 1 buc la
pretul de 20.400,00 lei.
2. Semiremorcă 04 SCHWARZMULLER 3 SHKS3/S cu număr de
înmatriculare MH60ECZ - 1 buc la
pretul de 11.540,00 lei. 3. Semiremorcă 04 SCHWARZMULLER 3
SHKS3/S cu număr de înmatriculare
MH62ECZ - 1 buc la prețul de
17.300,00 lei. 4. Semiremorcă 04
SCHWARZMULLER 3 SHKS3/S cu
număr de înmatriculare MH64ECZ 1 buc la prețul de 20.400,00 lei. 5.
Autoutilitară N3 –OAF MAN 19414
cu număr de înmatriculare
MH57ECZ – 1 buc la prețuş de
15.970,00 lei. 6. Autoutilitară N3 –
OAF MAN 19414 cu număr de înmatriculare MH59ECZ – 1 buc la prețul
de 19.970,00 lei. 7. Autoutilitară N3 –
OAF MAN 19414 cu număr de înmatriculare MH61ECZ – 1 buc la prețul
de 21.740,00 lei. 8. Autoutilitară N3 –
OAF MAN 19414 cu număr de înmatriculare MH63ECZ – 1 buc la prețul
de 26.600,00 lei. 9. Autoturism marca

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 12373. Nr. 16502 din
11.02.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, Luna 02, 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 Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, județul Dâmbovița, se vor vinde prin licitație
publică (licitația a IV-a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. Dacantex S.R.L., cu
domiciliul ﬁscal în comuna Răzvad, sat Răzvad, str. Principală, nr. 16, județul Dâmbovița, cod de
identiﬁcare ﬁscală 16574310: a) teren extravilan, categorie folosință arabil, în suprafață de 4.726 mp,
situat în comuna Bucșani, sat Racovița, județul Dâmbovița, nr. cadastral 1798, nr. tarla 40, nr. parcela
755/10, preț de evaluare/ de pornire al licitației 2.845 lei (exclusiv TVA). *) cota de taxă pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este 20% neimpozabil în conformitate cu prevederile art.
270, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: A.J.F.P.
Dâmbovița. Sarcini: Ipotecă rang I. 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
licitație; 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 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală,
cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 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 A.J.F.P. Dâmbovița, str. Calea Domnească, nr. 166, municipiul
Târgoviște, județul Dâmbovița, mezanin, camera 2 sau la telefon numărul 0245.616779, int. 322,
persoană de contact: Apostoaie Valentina-Mihaela. Data aﬁșării: 16.02.2016.

Daewoo Leganza cu număr de înmatriculare MH52ECZ – 1 buc la prețul
de 2.200,00 lei. 10. Autoutilitară
marca Renault Kangoo cu număr de
înmatriculare MH54ECZ – 1 buc la
prețul de 3.100,00 lei. Licitaţia va
avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 22.02.2016 orele
14:oo. - Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea, a unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire
al licitaţiei cu cel putin 2 ore inainte
de ora licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini. Cont deschis la
Piraeus Bank SA Sucursala
D r. Tr. S e v e r i n , s u b n r.
RO53PIRB2700761522001000.
Invităm pe toti cei care vor sa se
prezinte la şedinţa de licitaţie la
termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop şi pâna la acel termen să
depună oferte de cumpărare. Relaţii
la telefon-fax 0742592183, sau
0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvență SPRL.
l S.C Europrod Carpatina SRL.– în
faliment, in bankruptcy, en faillite
Cod de identificare fiscală 23327754,
Sediul social: Comuna Balileşti . Sat
Valea Mare Bratia Nr.47 , jud. Argeş,
număr de ordine la Registru Comerţului J03/391/2008 conform dosar
550/1259/2014 deschis la tribunalul
specializat Argeş, Pitesti Str. IC
Brătianu Nr.7 prin lichidator CII
Dumitru Gheorghe organizează licitaţie publică deschisă cu strigare
pentru vânzare bunuri mobile: ,,
Echipamente pentru Brutărie,,.
Malaxor – 1 buc, Cuptor ciclotermic
cu funcționare pe gaze – 1buc,
Cuptor ciclotermic cu funcționare pe
combustibil solid – 1buc, Dospitor – 1
buc, Panacoade - 3 buc, Utilaj de
feliat- 1 buc, Preţul de pornire al licitaţiei este prețul minim de pornire ce
reprezinta 95% din prețul de
evaluare , exclusiv TVA din preţul de
evaluare înscris în raportul de
evaluare depus la dosarul cauzei.
Licitaţia va avea loc în data de
23.02.2016. ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Piteşti Str.
Zorilor nr. 18 bl, 8-bis ap. 4 , jud.
Argeş. Toţi cei care posedă un drept
real asupra bunurilor scoase la
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada acestuia cu
cel puţin 24 de ore înainte de data
stabilită pentru vânzare. În vederea
participării la licitaţie, ofertanţii vor
depune la sediul lichidatorului judiciar, până la ora 15,00 din preziua
licitaţiei, oferta de cumpărare, documentele de participare la licitaţie
prevăzute în regulamentul de vânzare
şi dovada plăţii unei cauţiuni
(garanţie de participare) în cuantum
de 10 % din preţul de pornire al licitaţiei. Plata cauţiunii se va face în
contul de lichidare al debitoarei sau în
numerar la sediul lichidatorului judiciar. Ofertanţii trebuie să îndeplinească condiţiile de participare la
licitaţie prevăzute în regulamentul de
vânzare. În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în data de 24.02.2016.
ora 14.00 .şi 25.02.2016. ora 14.00.
Relaţii suplimentare: tel.
0742.081.310.
l Anunţul privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă pe
picior. Organizatorul licitaţiei: Ocolul
silvic Ardud R.A., loc. Ardud, str.
Nouă, nr.1, jud. Satu Mare, tel./fax:
0261.771.600, ocolulsilvicardud@
yahoo.com. Data şi ora desfăşurării
licitaţiei: 01.03.2016, ora 10.00. Locul
desfăşurării licitaţiei: loc.Ardud, str.
Nouă, nr. l, jud. Satu Mare. Tipul
licitaţiei: licitaţie publică cu strigare.
Licitaţia este organizată şi se va
desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 924/2015.
Data şi ora organizării preselecţiei:
23.02.2016, ora 10.00, la sediul
Ocolului silvic Ardud R.A., loc.

Ardud, str. Nouă, nr. 1, jud. Satu
Mare. Data şi ora-limită până la care
poate fi depusă documentaţia pentru
preselecţie şi înscrierea la licitaţie:
22.02.2016, ora 15.00, la sediul
Ocolului silvic Ardud R.A., loc.
Ardud, str. Nouă, nr.1, jud. Satu
Mare. Lista partizilor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei şi pasul
de licitare pentru fiecare partidă sunt
afişate la sediul organizatorului şi pe
site-ul: www.ocoalederegim.ro, după
caz. Volumul total de masă lemnoasă
pe picior oferit la licitaţie: 2.975,00mc,
din care pe natură de produse:
-produse principale: 2.975,00 (mc);
-produse secundare: -(mc); -produse
de igienă: -(mc); -produse accidentale:
-(mc) şi respectiv, pe specii şi pe grupe
de specii: -răşinoase: 120,00 (mc);
-fag: 2.476,00 (mc); -stejari: 264,00
(mc); -diverse tari: 115,00 (mc); diverse moi: -(mc). Masa lemnoasă pe
picior oferită spre vânzare nu provine
din fondul forestier proprietate
publică certificat. Masa lemnoasă pe
picior rămasă neadjudecată după
încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în
condiţiile prevăzute de prezentul
regulament şi de alte reglementări în
vigoare. Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul organizatorului
licitaţiei începând cu data de:
17.02.2016. Alte informaţii privind
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
Documentaţia privind desfăşurarea
licitaţiei şi partizile scoase la licitaţie
se poate obţine de la sediul Ocolului
silvic Ardud R.A., loc. Ardud, str.
Nouă, nr. 1, jud.Satu Mare (contact:
0762.625.186 -ing. Abrihan Gheorghe,
0261.771.600 -secretariat). Pentru
informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei
la sediul Ocolului silvic Ardud R.A.
l S.C. INASIN SRL, prin lichidator
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă
scoaterea la vânzare, a activelor
societăţii debitoare, după cum
urmează: Activul Nr.1: spatiu comercial situat in Mun.Iasi, B-dul Chimiei
nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Iasi , cu
aria construita de 187,28 mp. si aria
utila de 173,23 mp., inscris in Cartea
Funciară sub nr.55170 a Mun.Iasi, cu
nr. cadastral 1906/1,2/sp.com./4,
1906/4/1, 1904/1,2/p/sp.com./1/2 si
Cartea Funciara nr.23405 cu nr.
cadastral 1906/1, cu preţul de pornire
a licitatiei este de 470.242,50 lei (
fara TVA)( 50% din valoarea de
evaluare) . Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să
facă dovada acestui fapt până la data
de 18.02.2016, ora 15.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia
va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr.
43, Jud. Iaşi, ÎN data de 19 februarie
2016 orele 15.00, şi se va desfăşura în
conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de
vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data de 29.04.2015. Adjudecarea se va face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.
Regulament ce poate fi consultat atat
la dosarul cauzei cat si la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la
plata preţului de adjudecare in
termenul stabilit prin Regulamentul
de organizare şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt obligati sa
depuna, pana la termenul de
vanzare, o garantie de participare la
licitatie in procent de 10% din pretul
de incepere a licitatiei. Garantia se va
depune in numerar, prin plata in
contul indicat de lichidator. Pentru
participarea la licitaţie, potenţialii
cumpărători trebuie să se înscrie la
sediul lichidatorului judiciar din
mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Iaşi, până la data de 18.02.2016
ora 15.00. Relaţii suplimentare se pot
obţine: la telefoanele: 0232/240.890 ;
0742/109890, Fax 0232/240890.
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PIERDERI

Pierdut Certificat Constatator PFA
Tache Gh.Mihaela, CUI: 32087227. Îl
declar nul.
Pierdut arestat marfă nr. 0178202000
şi atestat transport agabaritice seria
CPCA nr. 0296287 pe numele Alexe
Victor. Le declar nule.
Pierdut certificat membru al Colegiului Medicilor Argeş, Dr. Puiu
Octavian. Se declară nul.
Pierdut Atestat transport marfă, pe
numele Radu Cristian, din comuna
Albota, sat Cerbu, jud. Argeş, eliberat
de A.R.R. Argeş. Se declară nul.
Pierdut certificat de inregistrare si
certificat constatator pe firma:
Coderie O.Florin Persoana Fizica
Autorizata sediul: municipiul
CARACAL, Str.BUZESTI, Nr.19, jud
OLT. Le declar nule.
Dringa Stefan este citat in data de
17.02.2016 la Judecatoria Caransebes
in Dosar nr.3628/208/2015 in proces
cu SC Aquacaras SA
Pierdut Certificat Constatator 672450
din 19.06.2012 pentru Kuschinski
Hannes Persoană Fizică Autorizată,
CUI:30372863, F40/2613/2012. Îl
declar nul.
Pierdut Atestat transport marfă, pe
numele Constantin Ion, din Mioveni,
jud. Argeş, eliberat de A.R.R. Argeş.
Se declară nul.
Pierdut Adeverinţă către Cadastru şi
publicitate, pe numele Munteanu
camelia. O declar nulă.
Pierdut Adeverinţă achitare integrală
apartament, pe numele Munteanu
camelia. O declar nulă.
Pierdut Adeverinţă achitare apartament, pe numele Iacob Luci şi Iacob
Dumitru. Declar nulă.
Pierdut Proces-verbal predare-primire apartament conform Contract
v â n z a r e - c u m p ă r a r e n r.
18580/19730/10678/10.06.1992 şi
Schiţă, pe numele badea MNihaela
Delia. Le declar nule.
Pierdut Certificat atestare medic
s p e c i a l i s t p s i h i a t r u N r.
VIII.d/22602/03.04.2007, pe numele
dr. Bumbac Al. Maria Ruxandra. Îl
declar nul.
Pierdut Proces-verbal ap.51, Bucureşti, Str.Valea Călugărească 3, bl.D4,
sc.F, sector.6, pe numele Niţu Ștefan şi
Niţu Maria. Îl declar nul.
Pierdut Atestat transport marfă seria
0015399001, valabil de la 07.03.2015
până la 06.03.2020, eliberat de A.R.R.
Iaşi pe numele: Bosînceanu Marian.
Se declară nul.
Pierdut Licență de transport în ape
continentale seria TL–0963 eliberată
la 15.04.2009 de Agenția Națională
pentru Pescuit şi Acvacultură pe
numele Irco Dănuț, domiciliat în
com. Mahmudia, jud. Tulcea. Se
declară nulă.
Declar pierdute (nule) Certificat de
deces, Certificat de căsătorie emise de
Primăria Sectorului 4 pe numele
Stefan Mihai.
Iordache Șt. Costel P.F.A. cu sediul în
Bucureşti, str. Spătarul Preda nr.20,
bl.97A, sc.3, et.5, ap.88, Sector 5,
având C.U.I. 31103294 şi nr. ORC
F40/184/18.01.2013, declar pierdută
casa de marcat marca Total model J
seria VF 205113.
Pierdut autorizaţie de construire
numărul 1283/2.10.2006 pe numele
Crasneanu Alexandra Despina, emisă
de Primăria Sectorului 3
S.C. Fabrica De Râs S.R.L., cu sediul
în Bucureşti, Ale. Ţebea nr.28, bl.101,
sc. D, et.2, ap.52, Sector 4,
J40/12962/2011, C.U.I. 29288450,
declarăm pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 2495468 eliberat de
O.R.C.T.B. la data de 03.11.2011. Se
declară nul.

