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OFERTE SERVICIU
l Firmă distribuţie produse alimentare
zona Metro Voluntari angajează manipulanţi marfă si şofer livrator.CV la
mail:angajari@senic.ro sau tel:
0741.244.002
l Fabrică de mobilă situată în Bucureşti, Piaţa Giuleşti, angajează în
condiţii atractive: proiectant mobilier,
consultant vânzări, tâmplar pal
melaminat, circularist, operator cant.
Detalii tel: 0733.107.767
Angajăm Măcelari pentru Anglia.
Salariile pot ajunge până la 1.800 de
Lire pe lună. Pentru mai multe informaţii vă rugăm sunaţi la:
0044.750.084.55.56.
l Administraţia Domeniului Public
Sector 1, Bucureşti anunţă: Concurs de
recrutare organizat în data de
25.07.2016, ora 10.00, proba practică şi
în data de 27.07.2016, ora 11.00, proba
interviului pentru ocuparea următoarei
funcții contractuale de execuție
vacante: Şofer, treapta profesională I în
cadrul Serviciului Mecanizare, studii
minime: generale, permis auto, cu
vechime de minimum 5 ani categoria B,
vechime în muncă: minimum 2 ani.
Dosarele de înscriere se depun la sediul
instituţiei, din Bd. Poligrafiei, nr. 4,
sector 1 în perioada 01.07.201615.07.2016. Condiţiile de participare şi
bibliografia se afişează la sediul instituției. Relaţii suplimentare la secretarul
comisiei de concurs, telefon
021.319.32.61.
l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Călăraşi, cu sediul în
Călăraşi, Str.13 Decembrie, nr. 12,
scoate la concurs, în data de 03.08.2016
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant: Inspector
clasa I, grad profesional superior –
Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comuncicare, Secretariatul
Consiliului Consultativ şi EURES;
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
AJOFM Călăraşi.
l Şcoala Gimnazială Comuna
Criciova, cu sediul în localitatea
Criciova, str.Principală, Nr.233, judeţul
Timiş, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de: -muncitor (fochist şi îngrijitor) 0,75
post, conform HG286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba practică în data de 02.08.2016,
ora 09.00; -Proba interviu în data de
04.08.2016, ora 09.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute de
HG286/2011, să aibă cel puţin studii de
nivel gimnazial. Nu se cere vechime în
specialitate. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs până
în 15.07.2016, la sediul Şcolii Gimnaziale Criciova. Relaţii suplimentare la
sediul Şcolii Gimnaziale Criciova,
persoană de contact: Ureche Nicolae,
telefon: 0736.343.481, fax:
0256.335.816, e-mail: scoalacriciova@
yahoo.com
l Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul în
localitatea București, str. Dr. Calistrat
Grozovici, nr.1, organizează concurs
pentru ocuparea a funcției contractuale
temporar vacante, de: -registrator
medical (M), Laborator Analize Medicale Biochimie, durată determinată;
-Număr posturi: 1, conform
HG286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Testarea psihologică
în data de 18 iulie 2016, ora 10.00 -la
sediul institutului; -Proba scrisă în data
de 21.07.2016, ora 10.00; -Proba practică în data de 25.07.2016, ora 10.00;

-Termenul de depunere al dosarelor:
08.07.2016. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -diplomă
de studii medii de specialitate sau
diplomă de studii medii; -concurs
pentru ocuparea postului; -vechime
minim 6 luni. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Institutului
Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr.
Matei Balș”. Relaţii suplimentare la
sediul: Institutul Național de Boli
Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balș”,
persoană de contact: ref.Stroe Mihaela,
telefon: 021.201.09.80, -interior 3055.
e-mail: anca.stroe@mateibals.ro
l Primăria comunei Gălănești, județul
Suceava, organizează în zilele de
1.08.2016, ora 10.00 -proba scrisă și
03.08.2016, ora 10.00 -interviu, concurs
pentru ocuparea funcției publice de
execuție vacantă de referent clasa a
III-a, grad profesional debutant în
cadrul Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate
al primarului comunei Gălănești,
județul Suceava. Condiții de participare: -Studii medii liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat, în domeniul
economic; -Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției
publice: 0 ani; -Cunoștințe de operare
PC (Word, Excel, Internet) -nivel
mediu; -Să îndeplinească cumulativ
condițiile prevăzute de art.54, din
Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiții de desfășurare a concursului:
-Dosarele de înscriere la concurs se
depun la secretarul comunei Gălănești,
județul Suceava, în termen de 20 de zile
de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a
și la sediul Primăriei comunei Gălănești. Relații suplimentare cu privire la
conținutul dosarului, bibliografie, etc.,
se pot obține de la Secretarul comunei,
telefon: 0230.412.320.
l Căminul pentru Persoane Vârstnice
Timişoara organizează concurs
conform HG286/2011, la sediul
unităţii pentru ocuparea posturilor
contractual vacante permanente de
îngrijitoare. Desfăşurarea concursului:
-25.07.2016, ora 10.00 -proba practică;
-27.07.2016, ora 10.00 -proba de
interviu. 1. Cerinţele postului: Îngrijitoare: -Şcoală generală; -Abilităţi bune
de comunicare, seriozitate, meticulozitate, adaptabilitate; -Respectarea
normelor de disciplină. -Fără vechime.
2.Documente solicitate pentru dosarul
de înscriere: -Cerere de înscriere la
concurs adresată conducerii unităţii;
-Copia actului de identitate +acte de
stare civilă; -Copiile documentelor
care să ateste nivelul studiilor, specializărilor sau diferite cursuri efectuate;
-Copia carnetului de muncă; -Cazier
judiciar; -Adeverinţă medicală; -Curriculum vitae; -Recomandare de la
ultimul loc de muncă. Dosarele de
înscriere se pot depune până la data de
15.07.2016, ora 15.00, la Sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara -Compartimentul Contabilitate
-Resurse Umane. Concursul se va
desfăşura la sediul unităţii din Str.
Inocenţiu Klein, nr.29. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.:
0256.208.715, sau la sediul unităţii.
l La Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, nr.754 din 21.06.2016, la
anunţul cu numărul de înregistrare
28.776 al Primăria Orasului Tăşnad,
adresa: orasul Tăşnad, judeţul Satu
Mare pentru ocuparea funcţiei publice
conform Legii nr.188/1999: Inspector,
grad profesional debutant, se face
următoarea rectificare: în loc de:
"Inspector, grad profesional debutantstudii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalent în specializările: cadastru, topografie, agronomie,
horticultură, planificare teritorială” se
va citi: "Inspector, grad profesional
debutant- studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalent în
specializările: agronomie, horticultură,
planificare teritorială”.

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 unui post vacant, repartizat
pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului naţional de
cadastru şi carte funciară, corespunzător funcţiei 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:
1 post asistent registrator principal
debutant, în temeiul HG
286/23.03.2011, modificată şi completată. Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă în data de 25.07.2016, ora
10.00, proba interviu în data de
28.07.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă sau studii universitare
cu diplomă de licenţă, specializarea
drept, vechime în specialitate: nu necesită. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la data de
15.07.2016 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: Duduleanu Veronica.
l Spitalul Clinic Municipal Filantropia
Craiova organizează concurs la sediul
din localitatea Craiova, str. Filantropia,
nr.1 pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante, conform HG 286/2011cu modificări şi completări: InfirmierăCl.Medicală III- 1 post. Concursul se va
desfăşura astfel: Proba scrisă în data de
25.07.2016, ora 9.00. Proba interviu în
data de 28.07.2016, ora 9.00. Pentru
participare la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
-Şcoala generală; -Curs infirmieră;
-Concurs pentru ocuparea postului; 6
luni vechime în activitate. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de 15.07.2016, ora
10.00, la sediul Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40. Relaţii suplimentare la
sediul Spitalului din str.N.Titulescu,
n r. 4 0 - S e r v i c i u l R U O N S ,
tel.0251/307.500.
l Spitalul Clinic Municipal Filantropia
Craiova organizează concurs la sediul
din localitatea Craiova, str. Filantropia,
nr.1 pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante, conform HG 286/2011cu modificări şi completări: Muncitor
calificat II- Bucătar- Administrativ- 1
post. Concursul se va desfăşura astfel:
Proba scrisă în data de 25.07.2016, ora
13.00. Proba interviu în data de
28.07.2016, ora 13.00. Pentru participare la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-Nivel de calificare II; Concurs pentru
ocuparea postului; 3 ani vechime în
meserie. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la
data de 15.07.2016, ora 10.00 la sediul
Spitalului din str.N.Titulescu, nr. 40.
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului
din str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul
RUONS, tel. 0251/307.500.
l Spitalul Clinic Municipal Filantropia
Craiova organizează concurs la sediul
din localitatea Craiova, str. Filantropia,
nr. 1 pentru ocuparea următoarelor
posturi temporar vacante, conform HG
286/2011- cu modificări şi completări:
Asistent medical principal studii superioare (spec.pediatrie sau medicină
generală)- Secţia Clinica NeonatologieComp. Prematuri- 1 post. Concursul se
va desfăşura astfel: Proba scrisa în data
de 19.07.2016, ora 9.00. Proba interviu
în data de 22.07.2016, ora 9.00. Pentru
participare la concurs candidaţii trebuie
sa îndeplinească următoarele condiţii:
Diploma de licenţă în specialitate;
-Examen pentru obţinerea gradului de
principal; -Concurs pentru ocuparea
postului; 5 ani vechime ca asistent
medical. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la
data de 08.07.2016, ora 10.00 la sediul
Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40.
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului
din str. N. Titulescu, nr .40- Serviciul
RUONS, tel.0251/307.500.
l Primăria Municipiului Dorohoi orga-

nizează concurs în data de 25.07.2016
orele 10.00, proba scrisă și în data de
28.07.2016, interviul pentru ocuparea
funcției contractuale de conducere de
director la Direcția edilitare. Condiții
de ocupare a postului: -Studii superioare de lungă durată , absolvite cu
diploma de licență sau echivalent;
-specialitatea studiilor: Facultatea de
construcții; -vechime în specialitatea
studiilor: minim 3 ani; -noțiuni de
operare pe calculator; word, excel.
Depunerea dosarelor pentru înscrire la
concurs se face până pe data de
18.07.2016. Relaţii suplimentare se pot
obţine la Compartimentul resurse
umane, din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi, la tel. 0231/610133,
interior 114 sau pe site-ul instituţiei
www.primariadorohoi.ro .Tematica de
concurs si conditiile de concurs sunt
afisate la sediul institutiei.
l Administraţia Domeniului Public
Sector 1, Bucureşti anunţă: Concurs de
recrutare organizat în data de
26.07.2016, ora 10.00, proba scrisă şi în
data de 28.07.2016, ora 12.00, proba
interviului pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuţie
vacante: -Auditor, gradul profesional
IA în cadrul Compartimentului Audit
Intern. -nr. posturi- 2; -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul științelor
economice, științelor juridice- specializarea drept, științelor inginerești sau în
domeniul matematică și științe ale
naturii; -minim 6 ani şi 6 luni vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei. -avizul favorabil al
Biroului Audit Intern din cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, ce se
va obţine după faza de selecţie a dosarelor. Dosarele de înscriere se depun la
sediul instituţiei, din Bd. Poligrafiei, nr.
4, sector 1 în perioada 01.07.201616.07.2016. Condiţiile de participare şi
bibliografia se afişează la sediul instituției. Relaţii suplimentare la secretarul
comisiei de concurs, doamna Ion
Constanta, telefon 021.319.32.61.
l Administraţia Domeniului Public
Sector 1, Bucureşti anunţă: Concurs de
recrutare organizat în data de
26.07.2016, ora 10.00, proba scrisă şi în
data de 28.07.2016, ora 13.00, proba
interviului pentru ocuparea următoarei
funcții contractuale de execuție
vacante: -Referent, treapta profesională
IA în cadrul Serviciului Mecanizare:
studii medii liceale, finalizate cu
diploma de bacalaureat; vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum 6 ani şi 6 luni,
certificat de competenţă profesională
ale managerilor de transport, valabil
pentru transportul rutier de marfă,
eliberat de către Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română;
Dosarele de înscriere se depun la sediul
instituţiei, din Bd. Poligrafiei, nr. 4,
sector 1 în perioada 01.07.2016–
15.07.2016. Condiţiile de participare şi
bibliografia se afişează la sediul instituției. Relaţii suplimentare la secretarul
comisiei de concurs, domnul Haidemak
Marius, telefon 021.319.32.61.
l Primăria Comunei Seleuş, judeţul
Arad, organizează în perioada 1-3
august 2016 concurs de recrutare
pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor funcţii publice
specifice de execuţie vacante: - poliţist
local, clasa I, grad profesional debutant – 1 post; - poliţist local, clasa III,
grad profesional debutant – 2 posturi;
Concursul se organizează la sediul
Primăriei Comunei Seleuş în data de 1
august 2016, ora 10:00 – proba scrisă şi
în data de 3 august 2016, ora 10:00 –
interviul. Dosarele de înscriere la
concurs se depun în termen de 20 de
zile de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Comunei
Seleuş din localitatea Seleuş, nr. 200,
judeţul Arad. Dosarele de înscriere la
concurs trebuie să conţină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute la
art. 49 din H.G.R. nr. 611/2008, cu
modificările şi completările ulterioare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice de participare la

concurs: - pentru ocuparea funcţiei
publice specifice de execuţie de poliţist
local, cls. I, grad profesional debutant:
studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă. - pentru
ocuparea funcţiior publice specifice de
execuţie de poliţist local, cls. III, grad
profesional debutant: studii liceale,
respectiv studii medii liceale, finalizate
cu diplomă de bacalaureat. Condiţile de
participare, bibliografia şi conţinutul
dosarului de concurs se afişează la
sediul instituţiei. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Primăriei
Comunei Seleuş şi la numărul de
telefon: 0257/329101.
l Academia de Studii Economice din
Bucureşti organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, de execuţie şi conducere,
pe perioadă nedeterminată: Direcţia
Juridic şi Contencios Administrativ/
Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ: -Şef serviciu: 1 post studii
Superioare, licenţă, domeniul studiilor:
drept/ştiinţe juridice, vechime în specialitatea postului: minim 7 ani, experienţă juridică în învăţământul superior:
minim 3 ani, vechime în funcţie de
conducere: minim 1 an, vechime în
muncă: minim 8 ani, experienţă minim
4 ani reprezentare în instanţele de judecată, media generală de absolvire a
studiilor de licenţă: 7.00; -Consilier
juridic: 1 post studii Superioare, licenţă,
domeniul studiilor: drept/ştiinţe juridice, vechime în specialitatea postului:
3 ani, vechime în muncă: minimum 3
ani, experienţă minimum 3 ani reprezentare în instanţele de judecată, media
generală de absolvire a studiilor de
licenţă: 7.00. Direcţia Economică/Serviciul Financiar- Casier: 2 posturi studii
medii, vechime în specialitatea postului:
minimum 1 an. Serviciul Achiziţii
Publice: -Economist: 2posturi studii
Superioare finalizate cu licenţă, domeniul studiilor: economic, specialitatea:
achiziţii publice, vechime în specialitatea postului (activitatea de achiziţii
publice): minim 3 ani; -Referent: 1 post
studii Superioare finalizate cu licenţă,domeniul studiilor: economic, juridic,
tehnic, ştiinţe administrative, specialitatea: achiziţii publice. Direcţia Administrativă- Director administrativ: 1
post studii superioare, domeniul studiilor: tehnic, vechime în specialitatea
postului: 1 an. Direcţia Administrativă/
Serviciul Administrativ: -Inginer
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(inspector SSM): 1 post studii superioare, domeniul studiilor: inspector
SSM-tehnic vechime în specialitatea
postului: 1 an; -Inginer: 1 post studii
superioare, domeniul studiilor: tehnice;
-Administrator: 2 posturi studii medii;
-Referent: 1 post studii medii;
-Muncitor calificat (tinichigiu): 1 post
studii medii, profesionale, certificat
calificare, domeniul studiilor: confecţii
metalice– tinichigerie, vechime,
vechime în specialitatea postului:
minimum 2 ani; -Muncitor calificat
(parchetar– linolist): 1 post studii medii,
profesionale, certificat calificare, domeniul studiilor: parchetar, vechime în
specialitatea postului: minimum 2 ani;
-Muncitor calificat (instalator): 2
posturi studii medii, profesionale, certificat calificare, domeniul studiilor:
instalaţii sanitare şi de încălzire,
vechime în specialitatea postului:
minimum 2 ani; -Muncitor calificat
(electrician): 2 posturi studii medii,
profesionale, certificat calificare, domeniul studiilor: tehnice, vechime în
specialitatea postului: minimum 2 ani;
-Muncitor calificat (zugrav-rigipsar): 2
posturi studii medii, profesionale, certificat calificare, domeniul studiilor:
zugrăveli vopsitorie, montarea pereţilor
şi plafoanelor de gipscarton, vechime în
specialitatea postului: minimum 2 ani.
Direcţia Management Educaţional/
Biroul Documente curriculareSecretar: 1 post studii superioare,
vechime în muncă: minimum 10 ani
activitate în domeniul economic, cu
studii superioare sau medii, din care
minimum 1 an orice activitate pe studii
superioare. Facultatea de Economie
Agroalimentară şi a Mediului/ Secretariat Facultate- Secretar şef facultate:1
post studii superioare, vechime în
muncă: minimum 10 ani, vechime în
specialitatea postului: minimum 1 an.
Facultatea de Economie Teoretică şi
Aplicată/ Secretariat FacultateSecretar: 1post studii superioare,
vechime în muncă: minimum 15 ani,
vechime în specialitatea postului:
minimum 10 ani. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică/ Departamentul de Informatică şi
Cibernetică Economică- Tehnician: 2
posturi studii medii, alte competenţe:
informatică sau cursuri de informatică
de orice nivel, cunoştinţe minime ale
limbii engleze. Locul de desfăşurare a
probelor de concurs (scris/ practică):
sala 0420, data: 25.07.2016,ora: 9.00.
Data limită de depunere a dosarelor de
concurs: 14.07.2016. Interviul se va

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu.
Compartimentul Valorificare Bunuri. Anunț licitație valorificare
bunuri confiscate, devenite proprietate de stat. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul în Giurgiu,
șoseaua București, nr. 12, organizează în data de 11.07.2016,
orele 14.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri:
1. Cap tractor marca Renault, tip Premiu 420 18 4X2, an de
fabricație 2005, diesel, serie șasiu VF622GVAO00141578, serie
motor 83M0628578, nr. înmatriculare 34BN7723, la prețul de
53.016,00 lei, inclusiv TVA; 2. Semiremorcă, marca Tarsan, tip
TSNMON 136/93, an de fabricație 2000, serie șasiu TS11128616,
nr. înmatriculare 34LTO140, la prețul de 20.479,00 lei, inclusiv
TVA; 3. Autoturism, marca Saab, model 93, an de fabricație 1998,
cilindree 2290 cmc, serie șasiu YS3DF78B2W7053449, serie
motor B2341DA00W071578, nr. înmatriculare R374UGC, la
prețul de 7.676,00 lei, inclusiv TVA. Participanții la licitație vor
prezenta, până la data de 11.07.2016, orele 12.00, următoarele:
cerere de înscriere la licitație; dovada plății garanției de
participare la licitație, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare, tradus în limba română și legalizat; pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; pentru
persoanele fizice străine, copie după pașaport sau carte de
identitate, după caz; dovada, emisă de creditorii fiscali, că nu
au obligații fiscale restante, respectiv certificat de atestare
fiscală, eliberat de Administrația fiscală teritorială și certificat de
atestare fiscală, emis de Administrația publică locală (în
original). Pasul de licitație este de 50 lei. Garanția de participare
la licitație se va depune în contul A.J.F.P. Giurgiu, nr.
RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la Trezoreria
municipiului Giurgiu, Cod de Identificare Fiscală 4286895.
Informații suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. Giurgiu Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la parterul sediului,
telefon 0246.216.705, interior 138.
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ANUNȚURI

desfăşura în data de 28.07.2016 ulterior
afişării rezultatelor probelor scrise/
practice. Date contact secretar comisie
concurs: Chendea Ruxandra Maria, tel.
0213191900/295. Informaţii suplimentare găsiţi pe site–ul: http://resurseumane.ase.ro.
l Institutul Limbii Române recrutează
şi selectează candidaţi din mediul
universitar, pentru ocuparea postului
de lector de limba română de la Universitatea „Johannes Gutenberg” din
Mainz, Republica Federală Germania,
pentru o perioadă determinată, de
maxim 36 de luni. Candidaţii, cadre
didactice titulare din învăţământul
universitar, trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute de art.2 din
H.G.nr.837/2014. Conform cerinţelor
Universităţii „Johannes Gutenberg”
din Mainz, candidaţii trebuie să aibă
competenţă didactică (posibilă experienţă în predarea limbii române, ideal a
limbii române pentru străini), să
cunoască structurile fundamentale ale
limbii române, din perspectivă
contrastivă, să fie familiarizaţi cu
temele canonice ale literaturii, istoriei şi
culturii române, să aibă cel puţin
cunoştinţele de bază pentru limba
germană, care ar urma să fie aprofundată în scurt timp. Este de dorit ca
lectorul să fie sociabil şi activ în răspândirea şi promovarea României şi a
culturii române (planificare şi implicare
în evenimente ştiinţifice şi culturale,
contribuţii în publicaţii, blog etc.).
Concursul se va desfăşura conform
următorului calendar: de la data publicării anunţului, până în data de
01.08.2016, ora 11.00- depunerea dosarelor; 02.08.2016- 04.08.2016, evaluarea
dosarelor– prima probă; 05.08.2016afişarea rezultatelor în urma evaluării
dosarelor; 10.08.2016- interviu (ora se
va comunica după afişarea rezultatelor
evaluării dosarelor); 11.08.2016afişarea 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. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să conţină,
în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 7 din OMEN 5076/2014 şi
se vor depune în format tipărit şi electronic, pe CD sau DVD, la sediul Institutului Limbii Române din Bucureşti,
str. Caransebeş nr.1, et.7, sector 1, cod
poştal 012271, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat
care permit confirmarea primirii în
termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Relaţii suplimentare se
obţin la sediul Institutului Limbii
Române, la telefon 021/3110631 sau
prin e-mail, scriind la adresa lectorate@
ilr.ro. Detalii privind condiţiile şi
selecţia lectorilor sunt disponibile pe
pagina www.ilr.ro.

CITAȚII
l S.C. Metal Construct Production
Invest S.R.L. cu sediul în Bucureşti, str.
Tulnici nr. 4, bl. 46, sc. 1, et. 4, ap. 27,
Sector 4, este chemată la Tribunalul
Ilfov în ziua de 26.09.2016, ora 9.00,
sala 3 civil, r1, în calitate de intimatpetent în proces cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov, în calitate de
recurent, în Dosarul nr. 6659/1748/2012.
l Se citează numita Dumitru Mariana,
cu ultimul domiciliu în Comuna
Adunaţii Copăceni, sat Varlaam, în
calitate de pârâtă în dosarul
nr.10383/236/2015, aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu, având ca obiect succesiunea în contradictoriu cu reclamantul
Dumitru Bujor, cu menţiunea ca pârâta
să se prezinte la Judecătoria Giurgiu în
termen de 10 zile de la publicarea anunţului în vederea înmânării cererii de
chemare în judecată şi a înscrisurilor
depuse în dosar.

DIVERSE
l S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias,
titular al proiectului „Punerea in siguranta a conductei Agarbiciu-Sibiu, zona
Slimnic – Tronson 1”, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de
incadrare de către APM Sibiu in cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul
propus, amplasat în loc. Slimnic, intravilan si extravilan, jud. Sibiu. Proiectul

deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Sibiu, Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, judetul Sibiu, în zilele de
luni - joi, între orele 08:00 -16:30, vineri
8-14, precum şi la adresa de internet a
APM Sibiu http://apmsb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de
incadrare in termen de 5 zile de la data
publicarii prezentului anunt.
l S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias,
titular al proiectului „Punerea in siguranta a conductei Agarbiciu-Sibiu, zona
Slimnic – Tronson 2”, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de
incadrare de către APM Sibiu in cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul
propus, amplasat în loc. Slimnic, intravilan si extravilan, jud. Sibiu. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Sibiu, Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, judetul Sibiu, în zilele de
luni - joi, între orele 08:00 -16:30, vineri
8-14, precum şi la adresa de internet a
APM Sibiu http://apmsb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de
incadrare in termen de 5 zile de la data
publicarii prezentului anunt.
l Leavis Cont IPURL – Lichidator
judiciar notifică deschiderea procedurii
generale a insolvenţei privind pe SC
Ank Coffeee Service SRL, cu sediul în
Ploieşti, str. Cireşoaia nr.6, jud.
Prahova, dosar 8996/105/2012 Tribunalul Prahova. Termenul pentru depunerea declaraţii de creanţă 01.08.2016,
întocmire tabel suplimentar 30.08.2016,
soluţionare contestaţii 19.09.2016 şi
depunere tabel definitiv consolidat
28.09.2016. Relaţii la telefon
0723880617.
l SC OMV Petrom SA-ASSET 2
Oltenia. titular al proiectului: “Madulari Safety Upgrade faza II”, conducte
de amestec 6” şi 8”, propus a fi realizat
în intravilanul şi extravilanul comunei
Madulari, jud. Vâlcea anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare: proiectul nu se supune
evaluării impactului asupra mediului şi
nu se supune evaluării adecvate, fără
necesitatea parcurgerii celorlalte etape
ale procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, de către APM Vâlcea,
în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Vâlcea din str. Remus
Bellu, nr. 6, Rm Vâlcea, în zilele de
luni-vineri, între orele 9-14, precum şi
la următoarea adresă: www.apmvl.
anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicării
prezentului anunţ.
l S.C.Valrom Industrie S.R.L.în calitate de titular, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
”Amplasare sistem fotovoltaic având
capacitatea de 480KW și branșament
electric aferent”, propus a fi amplasată
în București, sector 6, Str.Preciziei,
nr.28. Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul A.P.M.
București, din Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6 și la sediul titularului S.C.Valrom Industrie S.R.L.București, Str.
Preciziei, nr.28, sector 6, în zilele de luni
până vineri, între orele 9.00-12.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic
la sediul autorității competente pentru
protecția mediului A.P.M.București.
l S.C.Romstal Imex S.R.L.în calitate
de titular, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
”Amplasare sistem fotovoltaic având
capacitatea de 80KW și branșament
electric aferent”, propus a fi amplasată
în București, sector 2, Șos.Fundeni,
nr.17A. Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul A.P.M.
București, din Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6 și la sediul titularului S.C.Romstal Imex S.R.L.București, Șos.
Vitan-Bărzești, nr.11A, sector 4, în zilele
de luni până vineri, între orele 09.0012.00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorității
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competente pentru protecția mediului
A.P.M.București.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul judiciar Andrei Ioan
IPURL al Camexip S.A. ("în insolvenţă", "in insolvency", "en procedure
collective"), cu sediul in Baicoi, Str.
Republicii, nr. 9, Judetul Prahova,
inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul
Prahova sub nr. J29/78/1991, avand
CUI RO 1316762, in temeiul art. 5 pct.
4, art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,
Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.
297/2004 si a actului constitutiv al
societatii, convoaca Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor societatii
pentru data de 03.08.2016, ora 14.00, la
sediul societatii pentru toti actionarii
inregistrati la Depozitarul Central SA
la sfarsitul zilei de 21.07.2016 data de
referinta. In cazul in care nu se intruneste cvorumul necesar in cadrul
primei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, cea de-a doua
convocare va avea loc in data de
04.08.2016, ora 14.00, la sediul societatii
cu aceeasi ordine de zi: Ordinea de zi a
Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor este urmatoarea: 1.
Desemnarea administratorului special
in vederea indeplinirii atributiilor
prevazute de Legea nr. 85/2014, stabilirea remuneratiei cuvenite acestuia si
modalitatea prin care urmeaza sa fie
informati actionarii asupra stadiului
procedurii. 2. Aprobarea depunerii unui
plan de reorganizare al Camexip S.A.,
de catre societatea debitoare, prin
administratorul special desemnat, in
termenul procedural potrivit dispozitiilor legii nr. 85/2014. 3. Stabilirea datei
de 26.08.2016 ca data de identificare a
actionarilor asupra carora se rasfrang
efectele hotararilor adunarii creditorilor si ex-date 25.08.2016; 4. Desemnarea persoanei care sa indeplineasca
formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea hotararii la Registrul Comertului in conformitate cu
prevederile legale. La sedinta pot
participa si vota actionarii inregistrati
in Registrul Actionarilor de la SC
Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei
de 21.07.2016 (data de referinta). Unul
sau mai multi actionari reprezentand
individual sau impreuna cel putin 5%
din din capitalul social au dreptul: a)
De a introduce noi puncte pe ordinea
de zi a adunarii generale, cu conditia ca
fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare
propus spre adoptare de catre adunarea
generala, in termen de cel mult 15 zile
de la data publicarii convocatorului; b)
De a prezenta proiecte de hotarare
pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse in ordinea de zi a
adunarii generale, in termen de cel mult
15 zile de la data publicarii convocatorului. Fiecare actionar are dreptul sa
adreseze intrebari privind punctele de
pe ordinea de zi a AGEA pana cel
tarziu la data 22.07.2016. Societatea va
formula un raspuns general pentru
intrebarile cu acelasi continut care va fi
disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns,
daca intrebarile vor fi transmise pana
cel mai tarziu 22.07.2016. Actionarii
mentionati in aliniatele precedente au
obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite
de copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI in cazul persoanelor fizice,
respectiv certificat de inregistrare in
cazul persoanelor juridice in original
sau copie conforma cu originalul, in
situația in care calitatea de reprezentant legal nu rezulta din Registrul actionarilor intocmit de catre Depozitarul
Central pentru data de referinta,
precum si copia actului care dovedeste
calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea
scrisa clar, cu majuscule Pentru
Adunarea Generala Extraordinara A
Actionarilor Din Data DE
03/04.08.2016 sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata
conform Legii nr.455/2001 privind
semnatura electronica, la adresa
camexip@camexipsa.ro mentionand la
subiect "pentru AGEA din
03/04.08.2016". Actionarii pot participa
personal sau pot fi reprezentati in
cadrul AGEA de catre reprezentantii
lor legali sau de catre alte persoane

carora li s-a acordat procura speciala/
generala pe baza formularului de
procura speciala/generala pus la dispozitie de societate, in conditiile legii.
Persoanele fizice pot participa la
adunarea generala personal, pe baza
actului de identitate sau prin reprezentantul sau pe baza de procura speciala
sau generala si actul de identitate al
reprezentantului. Reprezentantii
persoanelor juridice isi vor dovedi calitatea conform prevederilor art. 11 din
Regulamentul nr. 6/2009 modificat si
completat de Regulamentul nr. 6/2014
si nr. 3/2014 ale ASF. Persoana caruia i
se delega competenta de reprezentare,
trebuie sa aiba capacitate de exercitiu.
Formularul de procura se poate obtine
de la sediul societatii. Un exemplar, in
original al procurii speciale sau generale, completat si semnat insotit de
copia actului de identitate valabil al
actionarului (BI/CI in cazul actionarilor
persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice in
original sau copie conforma cu originalul, in situația in care calitatea de
reprezentant legal nu rezulta din Registrul actionarilor intocmit de catre
Depozitarul Central pentru data de
referinta) se va depune la sediul societatii pana la data de 29.07.2016, ora
13.00, un altul urmand sa fie pus la
dispozitia reprezentantului pentru ca
acesta sa isi poata dovedi calitatea de
reprezentant in adunare. Procurile
speciale sau generale insotite de actele
de identificare ale actionarilor pot fi
transmise, in limba romana sau limba
engleza, la sediul societatii, precum si
prin e-mail cu semnatura electronica
extinsa incorporata conform Legii
nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 29.07.2016 ora
13.00 la adresa camexip@camexipsa.ro
mentionand la subiect "pentru AGEA
din 03/04.08.2016". La data desfasurarii
AGEA, reprezentantul desemnat va
preda originalele procurilor speciale, in
cazul in care au fost transmise prin
e-mail cu semnatura electronica extinsa
si o copie a actului de identitate valabil
a reprezentantului desemnat. Acţionarii
pot acorda o procura generala valabilă
pentru o perioadă care nu va depăşi 3
ani, permiţând reprezentantului său a
vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi
identificate în împuternicire, inclusiv în
ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu
condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de
client, unui intermediar definit conform
art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr.
297/2004, sau unui avocat. Procurile
generale, înainte de prima lor utilizare,
se depun la societate cu 48 de ore
înainte de adunare, în copie, cuprinzând
menţiunea conformităţii cu originalul
sub semnătura reprezentantului. Copii
certificate ale procurilor sunt reţinute de
societate, făcându-se menţiune despre
aceasta în procesul-verbal al adunării
generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor
pe baza unei procuri generale de către o
persoană care se află într-o situaţie de
conflict de interese, in conformitate cu
prevederile art. 243 alin. 64 din Legea
nr. 297/2004. Actionarii au posibilitatea
de a vota si prin corespondenta, inainte
de adunare, prin utilizarea formularului
de vot prin corespondenta care se poate
obtine de la sediul societatii, incepand
cu data de 06.07.2016. Votul prin corespondenta va fi transmis la sediul societatii pana la data de 29.07.2016 ora
13.00, mentionand pe plic "pentru
AGEA din 03/04.08.2016". Materialele si
documentele supuse dezbaterii AGEA
pot fi consultate la sediul societatii, in
fiecare zi lucratoare incepand cu data de
06.07.2016. Va rugam ca eventualele
solicitari privind informatii suplimentare/clarificari privind punctele inscrise
pe ordinea de zi sa ni le solicitati pana la
data de 22.07.2016. Daca la prima
convocare adunarea nu va fi statutara,
sedinta se reconvoaca pentru data de
04.08.2016 in aceleasi conditii (loc de
desfasurare, ora, ordine de zi). Data de
referinta este valabila si pentru a doua
convocare. Informatii suplimentare se
pot obtine la sediul S.C. Camexip S.A.
sau la numarul de telefon 0244/260.132
int. 108, de luni pana vineri, intre orele
10-14. Actionarii pot solicita copii ale
documentelor ce vor fi prezentate in
cadrul sedintei, contra sumei de 0,5 lei/
pag.

l Convocare: În conformitate cu
prevederile articolului 117 din Legea
societăților nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
şi având în vedere prevederile din Actul
Constitutiv al societăţii Romenergo
Mecanic S.A., cu sediul social în Str.
Dumitru Brumărescu nr.9, Sector 4,
Bucureşti, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J40/22/1990, C.U.I.
368267 (denumită în continuare “Societatea”), Aministratorul unic al Societăţii convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor Romenergo Mecanic S.A. pentru data de
02.08.2016, ora 10:00 care se va ţine în
Bucureşti, Calea Floreasca nr. 175, etaj
7, sector 1, sala de şedinţe, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de
15.07.2016, stabilită ca dată de referinţă. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor: 1.
Aprobarea menţinerii garanţiilor de
rang I constituite asupra imobilelor
proprietatea Societăţii, în favoarea
băncii denumită în continuare Banca
Transilvania– Sucursala Lipscani, prin
Contractul de ipotecă nr. 744/
IPO/01/29.08.2013, în vederea garantării angajamentelor asumate de către
Romenergo S.A. prin Contractul de
credit nr. 744/29.08.2013, aşa cum a fost
acesta completat şi modificat prin
Actele adiţionale subsecvente, respectiv
pentru Prelungire PGE în valoare de
17.250.000 lei, în condiţiile de creditare
aprobate de bancă; 2. Aprobarea
menţinerii garanţiilor de rang subsecvent constituite asupra imobilelor
proprietatea Societăţii, în favoarea
băncii denumită în continuare Banca
Transilvania– Sucursala Lipscani, prin
Contractul de ipotecă imobiliară nr.
342/IPO/02 /10.06.2015, în vederea
garantării angajamentelor asumate de
către Industrial Energy S.A. prin
Contractul de credit nr. 342/10.06.2015,
aşa cum a fost acesta completat şi
modificat prin Actele adiţionale subsecvente, în condiţiile de creditare aprobate de bancă; 3. Aprobarea constituirii
de garanţii reale imobiliare, de rang I,
în favoarea băncii denumită în continuare Banca Transilvania –Sucursala
Lipscani, asupra imobilului proprietatea Societăţii mai jos descris, pentru
garantarea angajamentelor asumate de
Industrial Energy S.A. pentru refinanţarea împrumutului obligatar în valoare
de 14.630.000 Lei, respectiv: -ipoteca
imobiliară de rang I şi interdicţiile
aferente de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, construire,
demolare asupra imobilului: Teren
intravilan, în suprafaţa de 5903 mp,
identificat cu Număr cadastral 209217,
înscris în C.F. 209217 şi Construcţii, C1
–Clădire Hală industrială, în suprafaţa
construită de 3.297 mp, Număr cadastral 209217 –C1, înscrisă în C.F.
209217, situat în Bucureşti, Str.
Dumitru Brumarescu, nr.9A, sector 4.
4. Mandatarea celor de mai jos: Cu
drept de semnătura 1 (sau denumirea
echivalentă): Dl. Poenaru CorneliuAdrian, cetăţean român, născut la data
de 12.08.1955, în Mun. Bucureşti, sector
1, legitimat cu CI seria RT, nr. 683817
eliberată de SPCEP S1 biroul nr.4 la
data de 17.11.2009, domiciliat în Bucureşti, Str. Ing. Zablovschi, nr.55 având
CNP 1550812400193 şi Cu drept de
semnătură 2 (sau denumirea echivalentă): Dna. Nicolae Luminita- Adela,
cetăţean român, născut la data de
09.02.1980 în Ors. Horezu, jud. Vilcea,
domiciliat în Bucureşti, Sector 2, Str.
Pancota, nr.7, bl.13, sc.2, et.1, ap.35,
CNP 2800209384815, posesoare a CI
seria RR număr 691205 eliberată de
SPCEP S2 biroul nr.2 la data de
30.06.2010, pentru ca, împreună, să
aducă la îndeplinire prezentele rezoluţii
şi să reprezinte cu puteri depline Romenergo Mecanic S.A., în faţa Băncii
Transilvania– Sucursala Lipscani
Bucureşti, a Notarului Public şi a
oricărei terţe părţi în drept, în vederea
aducerii la îndeplinire a celor aprobate,
putând în acest sens să semneze
contracte de credit, acte adiţionale la
contracte de credit, în calitate de
garant, contracte de garanţie, acte
adiţionale la acestea, precum şi orice alt
tip de documentaţie de finanţare, cereri,
declaraţii, formulare, în executarea
celor aprobate, precum şi să îndeplinească orice alte acţiuni şi formalităţi
în scopul menţionat în prezenta, care
nu au fost descrise în mod expres. ***

Completarea ordinii de zi: În cel mult
15 zile de la publicarea prezentului
Convocator în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, unul sau mai
mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social al Societăţii, pot înainta
Administratorului unic al Societăţii
cereri privind introducerea unor noi
puncte pe ordinea de zi a Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor.
Participarea la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor: La
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor pot participa şi pot vota,
direct sau prin reprezentare, în baza
unei procuri speciale, toţi acţionarii
înscrişi în Registrul Acţionarilor Societatii la data de 15.07.2016, stabilită ca
dată de referinţă; acţionarii nu vor
putea fi reprezentaţi în adunarea generală decât prin alţi acţionari. Toţi acţionarii reprezentaţi în baza unei procuri
speciale se vor asigura că aceste procuri
vor fi depuse în original la sediul social
al Societăţii, cu cel mult 48 de ore
înainte de ţinerea ședinței, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de
vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. Procurile vor
rămâne valabile pentru a doua
adunare, în cazul în care prima
adunare este amânată din cauza neîndeplinirii cerinţelor legale. Materialele
informative: Documentele și materialele informative vizând problemele
înscrise pe ordinea de zi a Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor
se află la dispoziţia acţionarilor, putând
fi consultate de aceştia la sediul social
al Societății, în fiecare zi lucrătoare,
între orele 10:00–14:00 de la data publicării prezentului Convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
În cazul în care nu se vor îndeplini
condiţiile legale privind ținerea
Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor, Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor se reprogramează pentru data de 03.08.2016, la
aceeaşi oră, în acelaşi loc și cu aceeași
ordine de zi; data de referință stabilită
pentru identificarea acţionarilor
îndreptăţiţi să participe şi să voteze în
cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor rămâne aceeași.
Administratorul unic al Romenergo
Mecanic S.A. Poenaru CorneliuAdrian.

LICITAȚII
l Comuna Miroslava, judeţul Iaşi,
organizează procedura de negociere
directă în data de 18.07.2016, orele
12.00 pentru concesionare teren în
suprafaţă de 2mp situat în localitatea
Valea Adâncă, comuna Miroslava.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la
Biroul Achiziţii Publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava, judeţul
Iaşi. Costul Caietului de sarcini este de
50 lei. Data limită pentru depunerea
ofertelor: 18.07.2016, orele 10.00.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Vâlcea, adresa: Râmnicu Vâlcea, str.
Calea lui Traian 95, jud. Vâlcea, tel/fax
0250.703230, organizează licitaţie
publică cu strigare pentru vânzarea a
doi câini de serviciu, rasa ciobănesc
german. Caietul de sarcini şi modelul
contractului de vânzare-cumpărare, se
pot obţine de la Serviciul Logistic al
I.P.J. Vâlcea, in perioada 01 –
13.07.2016, între orele 8:30-15:30, după
achitarea sumei de 5 lei, la casieria
inspectoratului . Licitaţia va avea loc la
sediul I.P.J. Vâlcea, în data de
15.07.2016, ora 09:00, iar în caz de
neadjudecare, următoarele licitaţii vor
avea loc la data de: 01.08.2016, ora
09:00 şi 08.08.2016, ora 09:00. Informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul I.P.J. Vâlcea - Serviciul Logistic,
la nr. de telefon 0250.703248, sau
e-mail: iulian.cojocaru@vl.politiaromana.ro
l Leavis Cont IPURL lichidator
pentru SC Cometex SA din Urlaţi jud.
Prahova, organizează începând în data
de 07.07.2016 ora 11:00 la sediul lichidatorului licitaţie publică în procedura
de supraofertare pentru vânzarea
bunurilor debitoarei constând în clădiri,
teren intravilan 7730 mp. Preţul de
pornire a procedurii de supraofertare
este de 550.000 fără TVA. Pasul de licitaţie 50.000 lei, taxa de participare 1000
lei şi garanţia de 50.000 lei. Relaţii
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suplimentare pentru înscriere, depunere
ofertă şi garanţie la telefon 0723880617
sau 0244542557.
l 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, organizează la sediul sau
în data de 14.07.2016, ora 12.00, licitaţie
cu strigare în vederea vânzării de fructe
de pădure din flora spontană, producţia
2016 şi recoltate din fondul forestier de
stat sau administrat de ocoalele silvice,
urmată de negociere, în cazul în care se
înregistrează o singură ofertă. Garanţia
de participare este de 50Lei pentru
fiecare lot şi se poate achita până la
14.07.2016, ora 10.00, la sediul unităţii.
Cantităţile oferite la licitaţie pe specii:
lot nr.1- măceşe proaspete- 60to, lot nr.2porumbe proaspete 1to, lot nr.3- păducel
1to. Caietul de sarcini se poate obţine
contra sumei de 50Lei de la sediul
Direcţiei Silvice Teleorman şi se poate
achita la casieria unităţii. Pentru participare la licitaţie, solicitantul trebuie să
anexeze la cererea de înscriere şi să
depună până la data de 14.07.2016, ora
10.00, la sediul direcţiei silvice, în copii
conforme cu originalul, certificate de
reprezentantul legal al persoanei juridice: -Actul constitutiv şi certificatele de
menţiuni, dacă există; -Documentele de
înscriere la ORC şi de înregistrare
fiscală; -Declaraţie pe propria răspundere că nu are datorii la RNP Romsilva
şi faţă de unităţile sau subunităţile
acesteia. Cantităţile care nu se adjudecă
în urma licitaţiei se oferă la negociere pe
parcursul sezonului. Relaţii suplimentare la tel.0723/175.233, fax
0247/315.790 sau la office@alexandria.
rosilva.ro
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentată prin asociat coordonator
av. Liscan Aurel, în calitate de lichidator
judiciar al Ol Construct Development
SRL desemnat prin Sentinţa Civilă nr.
6098 din data de 17.06.2014, pronunţată
în dosar nr. 18704/3/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a
Civilă, anunţa scoaterea la vânzare a
bunului imobil aflat în proprietatea Ol
Construct Development SRL constând
în teren intravilan în suprafaţa de
11.468,43 mp situat în Bucureşti, Bd.
Drumul Gura Putnei, nr. 67-87, lot 1,
sector 3 prin licitaţie publică cu strigare,
iar preţul de pornire va fi de 770.000
euro la care se adăugă TVA şi se poate
achita conform regulamentului stabilit
în cadrul adunării creditorilor din data
de 07.06.2016, în rate, după cum
urmează: 15% (115.500 Euro) până la
data de 07.07.2016, ora 12.00, 25% din
preţul final de adjudecare, plus încă o
sumă ce reprezintă completarea avansului iniţial achitat pentru că acesta să
reprezinte 15% din preţul final de adjudecare în situaţia în care imobilul se
adjudecă la un preţ superior celui de
pornire, până la data de 31.07.2016,
20% din preţul final de adjudecare până
la data de 30.09.2016, 40% din preţul
final de adjudecare, plus TVA calculat la
totalul preţului final de adjudecare,
până la data de 15.11.2016. Vânzarea
bunului imobil aparţinând societăţii
falite se va organiza în dată de
08.07.2016 ora 14,00 prin licitaţie
publică cu strigare. Locul de desfăşurare
a licitaţiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.
Unirii nr.78, bl.J2, sc. 2, et. 3, ap. 39,
sector 3, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în
caietul de sarcini, cel târziu până în
preziua licitaţiei, ora 12.00. Date despre
starea bunurilor, preţul acestora, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi
modul de organizare a acestora se pot
obţine din caietul de sarcini întocmit de
lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini
se pot achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3.
Costul unui caiet de sarcini este de 1.000
lei exclusiv TVA. Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru
toţi participanţii la licitaţie. Relaţii
suplimentare se pot obţine la ţel.
021.227.28.81
l Direcția Silvică Neamț organizează
licitație publică deschisă cu strigare în
ziua de 11 iulie 2016, ora 10.00, la sediul
direcției silvice din jud. Neamț, loc.
Piatra Neamț, str. V.A. Urechia nr. 24,
pentru cesionarea dreptului de recoltare

a ciupercilor comestibile din fondul
forestier proprietate publică a statului
administrat de Direcţia Silvică Neamț.
Pentru cesionarea dreptului de recoltare, cantitățile pe specii și sortimente,
ce urmează a fi oferite la licitație sunt
următoarele: *Hribi (Boletus sp.) -4000
kg, Rascovi (Lactarius sp. -2000 kg,
Ghebe (Armillaria sp.) -4000 kg. Documentele pentru admiterea la licitație se
pot depune în ziua de 06 iulie 2016,
până la ora 14:00. Condițiile de participare la licitație și prețurile de pornire
pentru fiecare sortiment în parte sunt
prezentate în caietul de sarcini care se
poate procura de la Direcția Silvică
Neamț- Birou Producție sau de pe
internet la următoarea adresa: www.
rosilva.ro începând cu data de
01.07.2016. Pentru sortimentele neadjudecate la licitație, se vor face negocieri
după licitație și în fiecare zi de luni a
săptămânii între orele 08.00-09.00, în
aceleași condiții cu cele necesare participării la licitație. Relații suplimentare la
sediul direcției silvice, biroul producție.
Telefon: 0233.211.696, 0233.211.697,
0233.219.905.
l Debitorul SC Sangria Com SRL -în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu,
Urse Și Asociații S.P.R.L., scoate la
vânzare: 1.Terenuri arabile situate în
extravilanul comunei 1 Decembrie 1918,
satul 1 Decembrie 1918, județul Ilfov,
formate din: -Teren în suprafață de
1.190mp, amplasat în tarlaua 3, parcela
6/17/45; Prețul de pornire al licitației
este de 33.379 lei exclusiv TVA. Prețul
Caietului de sarcini este de 1.500 lei
exclusiv TVA. -Teren în suprafață de
1.260mp amplasat în tarlaua 3/9,
parcela 6/17/44. Prețul de pornire al
licitației este de 35.322 lei exclusiv TVA.
Prețul Caietului de sarcini este de 1.500
lei exclusiv TVA. 2.Mijloace fixe
(carmangerie) aparținând SC Sangria
Com SRL -în faliment, prețul de pornire
al licitației pentru fiecare bun în parte
este diminuat cu 10% față de prețul din
Raportul de evaluare întocmit în aprilie
2016, exclusiv TVA, iar lista cu aceste
bunuri poate fi obținută de la lichidatorul judiciar. Prețul Caietului de sarcini
este de 500 lei exclusiv TVA. 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.
RO77PIRB4211727014001000, deschis
la Piraeus Bank România, Sucursala
Panduri, până la data și ora stabilită
pentru ședința de licitație, a garanției de
10% din prețul de pornire al licitației, de
achiziționarea până la aceeași dată a
Caietelor de sarcini pentru terenuri și
pentru mijloacele fixe. Prima ședință de
licitație a fost fixată în data de
07.07.2016, iar dacă acestea nu se adjudecă la această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data de:
14.07.2016, 21.07.2016, 28.07.2016 și
04.08.2016 ora 14.00. Toate ședințele de
licitații se vor desfășura la sediul de
corespondență al lichidatorului judiciar
din București, Str. Buzești nr. 71, et. 5,
sector 1. Pentru relații suplimentare
sunați la 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.
l SC CAI BE DANG SRL, prin lichidator, anunţă vânzarea prin licitaţie
publică a imobilelor situate în Câmpina,
str. Fabricii, nr. 2, jud. Prahova, şi
anume: imobilul înscris în CF 20004 a
Mun. Câmpina compus din teren intravilan în suprafaţa de 2.592,21 mp şi a
construcţiilor aflate pe acest teren (C1 –
Construcţie industrială C2 – Constr.
industr. – birouri, P+2E) şi a imobilului
înscris în CF 20999 a Mun Campina
compus din teren intravilan în suprafaţa de 341 mp şi construcţia C1 Anexă.
Preţul de pornire la licitaţie al celor
două imobile este 236.300 lei şi este
redus cu 50% din cel menţionat în
raportul de evaluare. Se anunţă
vânzarea la licitaţie publică şi a bunurilor mobile aflate în patrimonul societăţii debitoare, respectiv maşini de cusut
şi confecţii. Preţul de pornire al licitaţiei
bunurilor mobile este redus cu 50% din
preţul menţionat în raportul de
evaluare. Licitaţiile vor avea loc pe data
de: 18.07.2016, 20.07.2016, 22.07.2016,
26.07.2016, 02.08.2016, 09.08.2016,
16.08.2016, 23.08.2016, 15.09.2016,
29.09.2016, orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar, din Ploieşti, str. Ion
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud.
Prahova. Vânzarea la licitaţie publică a
celor două imobile are loc în conformitate cu caietul de sarcini întocmit de

lichidatorul judiciar; costul caietului de
sarcini este de 1500 lei+TVA şi se achita
la sediul lichidatorul judiciar. Informaţii
la telefon 0344104525.
l Anunt privind organizarea licitatiei
de vanzare de masa lemnoasa pe picior
si masa lemnoasa fasonata Organizatorul licitatiei: RPL Ocolul Silvic
Talmaciu RA, loc.Talmaciu, str. N.
Balcescu nr. 24 jud. Sibiu, tel/fax:
0269/555514, rplostra@gmail.com. Data
si ora desfasurarii licitatiei: 15.07.2016
ora 12:00. Locul desfasurarii licitatiei:
loc. Talmaciu, str. N.Balcescu nr.2 4 jud.
Sibiu. Tipul licitatiei: licitatie publica cu
prezentarea ofertelor scrise in plic inchis
si sigilat. Licitatia este organizata si se
va desfasura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 924/2015. Data si ora
organizarii preselectiei: 08.07.2016 ora
12:00. Data si ora-limita pana la care
poate fi depusa documentatia pentru
preselectie si inscrierea la licitatie:
07.07.2016 ora 16:00. Lista partizilor
care se liciteaza si pretul de pornire a
licitatiei pentru fiecare partida sunt
afisate la sediul organizatorului si pe
site-ul www.ocoalederegim.ro. Volumul
total de masa lemnoasa pe picior oferit
la licitatie 4553mc, din care pe natura
de produse:produse principale 1101
(mc) produse secundare: 3278 (mc);
produse accidentale: 174 (mc); si,
respectiv,pe specii si grupe de specii:
rasinoase-3250 (mc), fag-1023 (mc),
diverse tari 280 (mc). Masa lemnoasa pe
picior oferita spre vanzare nu provine
din fondul forestier proprietate publica
certificat. Masa lemnoasa ramasa
neadjudecata dupa incheierea licitatiei
se poate adjudeca prin negociere, in
aceeasi zi, in conditiile prevazute de
prezentul regulament si de alte reglementari in vigoare. Caietul de sarcini
poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de:
01.07.2016. Neincheierea contractului
de vanzare-cumparare a masei
lemnoase adjudecate in termen de
maxim 10 zile lucratoare, din culpa
exclusiva a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecarii
pentru masa lemnoasa respectiva si
pierderea garantiei de contractare
aferenta. Rezilierea contractului de
vanzare-cumparare a masei lemnoasa
adjudecate, din culpa exclusiva a operatorului economic adjudecatar atrage
pierderea garantiei de contractare sau a
cautiunii de exploatare, dupa caz,
precum si a dreptului de participare la
licitatie /negociere pentru partida al
carui contract de vanzare-cumparare a
facut obiectul rezilierii. Pentru informatii si date suplimentare va puteti
adresa organizatorului licitatiei.
Persoane de contact: ing. Horja Lucian,
ec. Stroia Mihai tel/fax: 0269/555514
e-mail: rplostra@gmail.com. Organizator, RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA
l Debitorul SC Altinis Const SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse şi Asociaţii SPRL, scoate la
vânzare: 1.Imobil constituit din teren
intravilan în suprafaţă de 423mp. şi
clădire edificată pe acesta în suprafaţă
de 17mp. situat în Com. Ciorani, Sat
Cioranii de Jos, T 24, P Cc 725, Jud.
Prahova, nr. cadastral 21562 înscris în
CF 21562 a Com. Ciorani. Preţul de
pornire al licitaţiei este de 2.935,57 Euro
exclusiv TVA. 2.Mijloace fixe şi obiecte
de inventar, aparţinând SC Altinis
Const SRL în valoare de 35.202,35 Lei
exclusiv TVA. Preţul Caietului de
sarcini pentru imobil aflat în patrimoniul debitoarei SC Altinis Const SRL
este de 500,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul
de pornire al licitaţilor pentru imobil,
reprezintă 50% din valoarea de piaţă
exclusiv TVA, aratată în Raportul de
Evaluare; -Preţul de pornire al licitaţilor
pentru mijloace fixe şi obiecte de
inventar, reprezintă 50% din valoarea de
piaţă exclusiv TVA, aratată în Raportul
de Evaluare pentru fiecare bun în parte,
iar listele cu aceste bunuri pot fi obţinute
de la lichidatorul judiciar cu un telefon
în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitaţie este condiţionată de:
-consemnarea în contul nr. RO95UGBI0000802004024RON deschis la
Garanti Bank SA Ag. Ploieşti până la
orele 14 am din preziua stabilită licitaţiei, a garanţiei de 10% din preţul de
pornire a licitaţiei; -achiziţionarea până

la aceeaşi dată a Caietului de sarcini şi
Regulamentului de participare la licitaţie pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru imobil, mijloace fixe si
obiecte de inventar prima sedinta de
licitatie a fost fixata in data de
07.07.2016, ora 15.00, iar daca bunurile
nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data
de, 14.07.2016, 21.07.2016, 28.07.2016,
04.08.2016 ora 15.00. Toate sedintele de
licitatii se vor desfasura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti,
Str. Elena Doamna, Nr. 44A, Judet
Prahova. Pentru relatii suplimentare
sunati la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru relatii
suplimentare si vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anuntul poate fi vizualizat si pe site
www.dinu-urse.ro.
l Organizatorul licitaţiei: Primăria
Măgura Ilvei, str.Principală, nr.420, loc.
Măgura Ilvei, jud.Bistriţa-Năsăud, tel.
0263.375.865, fax.0263375711, e-mail:
primariamagurailvei@yahoo.com. Data
şi ora desfăşurării licitaţiei: 18.07.2016,
ora 14.00. Locul desfăşurării licitaţiei:
sediul Primăriei Măgura Ilvei, str. Principală, nr.420, loc.Măgura Ilvei. 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
a comunei Măgura Ilvei, aprobat prin
Hotărârea Guvernului, nr.924/2015.
Data şi ora organizării preselecţiei:
11.07.2016, ora 14.00. Data şi ora -limită
până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la
licitaţie: 08.07.2016, ora 14.00. 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.
primariamagurailvei.ro. Volumul total
de masă lemnoasă pe picior oferit la
licitaţie este de 6.534m3, din care: 1.Pe
natură de produse: a.Produse principale: 0m3; b.Produse secundare: 0m3;
c.Produse de igienă: 2.201m3; d.Produse
accidentale: 4.333m3. 2.Pe specii şi
grupe de specii: a.Răşinoase: 6.373m3;
b.Fag: 148m3; c.Diverse tari: 9m3 d.
Diverse moi: 4m3. 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 va putea adjudeca prin
negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile
prevăzute de reglementările în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la
sediul organizatorului licitaţiei începând
cu data de 01.07.2016. Alte informaţii
privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Documentaţia integrală privind
desfăşurarea licitaţiei şi partizile scoase
la licitaţie se poate obţine de la sediul
Ocolului Silvic Valea Ilvei, loc.Lunca
Ilvei, str.Grănicerilor, nr. 74, jud.Bistriţa-Năsăud (contact: 0764.775.911 –ing.
Luchi Macedon, şi 0263.378.360 -secretariat). Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa
organizatorului licitaţiei sau la sediul
Ocolului Silvic Valea Ilvei.
l Municipiul Ploieşti –S.P.F.L. Ploiestianunţă: În temeiul art. 250 alin.(2) din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 14 luna iulie, anul 2016, ora
11.00, în România, judeţul Prahova,
municipiul Ploieşti, str. Independenţei,
nr. 16, se va vinde prin licitaţie următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC Peco Stedesa SRL cu
domiciliul fiscal/ sediul în România,
judeţul Prahova, municipiul Ploieşti, str.
Ş i p o t e , n r. 1 , b l . 1 5 1 S , a p . 2 7
CUI-11078382, format din: birouri şi
laborator având SC de 50 mp, clădire
depozitare aditivi şi camera îmbuteliere
având SC de 75 mp, şopron PSI având
suprafaţa construită de 15 mp, cabina
poarta având suprafaţa construită de 6
mp, platforma betonată având SC de
250 mp, platforma pompe având SC de
50 mp, împrejmuire platforma betonată
având cca 100 ml, situat în intravilanul
mun. Ploieşti, str. Gageni, nr.88, deţinut
în baza P.V. verbale de recepţie nr.
44/31.10.1994, 45/31.10.1994,
46/31.10.1994, 47/31.10.1994 şi declaraţie pentru stabilirea impozitului pe
clădirii din data de 02.05.1995, fără

numărul cadastral al bunului imobil,
preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei
87501 lei inclusiv 20% TVA. Terenul
intravilan aferent ansamblului de
bunuri imobile nu face obiectul licitaţiei
acesta fiind proprietatea municipiului
Ploieşti, af lat în administraţia TCE
Ploieşti, CUI-1355770. Bunurile imobile
mai sus menţionate sunt grevate de
următoarele sarcini: sechestre executorii, înregistrate în Registul Digital de
Transcripţiuni şi Inscripţiuni Imobiliare
privind bunurile imobile situate în localitatea Ploieşti, în favoarea Serviciul
Public Finanţe Locale Ploieşti, conform
proceselor verbale de sechestru asupra
bunurilor imobile şi ansamblu de bunuri
nr.39787/18.04.2011, 39789/18.04.2011,
39785/18.04.2011, 39791/18.04.2011,
11676/31.01.2012, 11675/31.01.2012,
11674/31.01.2012, 11673/31.01.2012,
65307/18.06.2014. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înştiinţeze despre această
organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Toţi cei interesaţi în cumparea bunurilor sunt invitaţi
să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare şi la locul fixat în acest scop, iar
până la acel termen să depună documentele de participare la licitaţie prevăzute în caietul de sarcini până la data de
13.07.2016, ora 18.30 inclusiv. Caietul
de sarcini poate fi achiziţionat de la
Serviciul Urmărire Şi Încasare Creanţe
Bugetare al creditorului cu sediul în
localitatea Ploieşti, str. Sos. Vestului,
(fosta şcoală de şoferi), nr.19, et.2,
cam.1. Pentru informaţii suplimentare,
vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon numărul 0244/582919.
l Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la
vânzare prin licitaţie publică pornind de
la preţul de evaluare redus cu 30%
următoarele proprietăţi imobiliare aparţinând Foraj Bucureşti SA:- teren în
suprafaţa de 46.611 mp, 25 de
construcţii, drumuri interioare ateliere,
împrejmuire din beton, platforma
pentru depozitare, instalaţie de canalizare pentru ape pluviale, instalaţie de
canalizare pentru ape menajere, instalaţie electrică forţa, reţea electrică de
alimentare, reţea electrică exterioară
pentru iluminat, reţea exterioară pentru
alimentare cu apă, reţea gaze, subtraversare sosea conducta de alimentare cu
apă, module radiante, post de transformare, tablouri electrice, centrală
termică, situate în Boldeşti - Scaeni, str.
Gloriei, nr.29, judeţ Prahova, preţ
1.864.328 lei fără TVA; - teren intravilan
în suprafaţa de 19.523 mp, situat în
Floreşti, judeţ Prahova, preţ 240.466 lei
fără TVA; - teren intravilan în suprafaţa
de 433,11 mp, situat în Bucureşti, str.
Dej, nr.2-4, sector 1, preţ 318.870 lei fără
TVA; - teren în suprafaţa de 1.030 mp şi
sonda nr.2662, situate în Otopeni, judeţ
Ilfov, preţ 331.634 lei fără TVA; - teren
în suprafaţa de 947 mp, sonda nr.2663,
situate în Otopeni, jud. Ilfov, preţ
394.944 lei fără TVA; - teren în suprafaţa de 835 mp şi sonda nr.2664, situate
în Otopeni, judeţ Ilfov, preţ 59.854 lei
fără TVA; - teren în suprafaţa de 1.024
mp şi sonda nr.2666, situate în Otopeni,
judeţ Ilfov, preţ 169.780 lei fără TVA; teren în suprafaţa de 1.555 mp şi sonda
nr.1582, situate în Jimbolia, judeţ Timiş,
preţ 24.370 lei fără TVA; - teren în
suprafaţa de 1.500 mp şi sonda nr.4630,
situate în Jimbolia, judeţ Timiş, preţ
23.767 lei fără TVA; - teren extravilan
(păşuni) în suprafaţa de 30.200 mp,
situat în com. Porumbacu de Jos, sat
Colun, judeţ Sibiu, preţ 67.462 lei fără
TVA. Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la lichidatorul
judiciar şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu o zi înainte de
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
data de 06.07.2016, ora 15/00. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în
ziua de 13.07.2016, 20.07.2016,
27.07.2016 respectiv 03.08.2016 la
aceeaşi oră la sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax
0244 519800. Pentru apartamentul în
litigiu în suprafaţa desfăşurată de 59,02
mp, situat în Oradea, judeţ Bihor, licitaţia porneşte de la preţul de evaluare
redus cu 10%, respectiv 87.390 lei fără
TVA. Licitaţia va avea loc în data de
06.07.2016, ora 15/00. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de
20.07.2016 respectiv 03.08.2016 la
aceeaşi oră la sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, str. Banatului, nr.1, bl.
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37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax
0244 519800.
l Anunt privind organizarea licitatiei
de vanzare a masei lemnoase fasonate.
Organizatorul licitatiei: Directia Silvica
Galati, cu sediul in Galati, str. Stiintei
nr. 95, telefon 0236/412517, fax
0236/460256, e-mail office@galati.
rosilva.ro; Data si ora desfasurarii licitatiei: 14.07.2016 ora 12.00; Locul desfasurarii licitatiei : Directia Silvica Galati,
cu sediul in Galati, str. Stiintei nr. 95;
Tipul licitatiei: licitatie publica cu
prezentarea ofertelor scrise in plic inchis
si sigilat; Licitatia este organizata si se
va desfasura conform prevederilor,,
Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul din fondul forestier proprietate publica,aprobat prin
Hotarirea Guvernului nr. 924/2015, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Data si ora organizarii preselectiei:
11.07.2016, ora 09.30; Data si ora limita
pina la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscriere la
licitatie:08.07.2016, ora 14.00; Conform
HG 924/2015- art. 21 aliniatul 4Cererea de inscriere la licitatie, declaratiile pe propria raspundere, documentele
societatii,certificatul constatator, in
copie, certificate pentru conformitate cu
originalul de catre reprezentantul legal
al operatorului economic , se depun la
registratura Directiei Silvice Galati sau
se pot trimite prin poştă, fax sau prin
poşta electronică în format pdf, la
adresa de email- ssm@galati.rosilva.ro
sau office@galati.rosilva.ro. Lista loturilor care se liciteaza, pretul de pornire a
licitatiei si pasul de licitare pentru
fiecare lot sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul Regiei Nationale a
Padurilor- Romsilva, www.rosilva.ro;
Volumul total de masa lemnoasa fasonata oferit la licitatie este de 181,44 m3,
din care pe sortimente: - lemn rotund
pentru cherestea – 108,6 m3; - lemn
rotund de foioase si rasinoase pentru
constructii : 72,84 m3; -si respectiv pe
specii si grupe de specii: - fag- 18,8 m3;
- mojdrean- 8 m3; - gorun- 6,8 m3; salcam- 59,04 m3; - stejar – 5 m3; - tei –
83,8 m3; Masa lemnoasa fasonata
oferita spre vanzare nu provine din
fondul forestier proprietate publica a
statului, certificat in sistemul Forest
Stewardship Council ( FSC). Piesele/
loturile rămase neadjudecate după
această licitaţie si care nu au fost adjudecate nici la cel putin o licitatie anterioara se pot negocia, dupa terminarea
licitatiei, in conditiile prevazute in HG
924/2015 si de alte reglementari in
vigoare. Piesele/loturile rămase neadjudecate după această licitaţie si care au
fost oferite prima data la aceasta licitatie nu se negociază. Caietul de sarcini
poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatie incepind cu data de
04.07.2016. Neîncheierea contractului
de vânzare -cumpărare a masei
lemnoase adjudecate, în termenul
maxim de 10 zile lucrătoare, de la data
licitatiei, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori
economici adjudecatar, atrage anularea
adjudecării pentru masa lemnoasă
respectivă şi pierderea garanţiei de
contractare aferente. Alte informatii
privind organizarea si desfasurarea licitatiei: - caietul de sarcini poate fi solicitat si pe adresele de e-mail office@
galati.rosilva.ro si productie@galati.
rosilva.ro. Pentru informatii si date
suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei: - ing. Dudu Leonard,
telefon 0236/412517 si 0748/270936,
e-mail productie@galati.rosilva.ro.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei
intermediare pentru vânzarea de masă
lemnoasă pe picior şi de masă lemnoasă
fasonată aferentă anului de producţie
2016 provenită din fondul forestier
proprietate publică a statului. Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu
sediul în localitatea Sibiu, str. Calea
Dumbrăvii, nr. 140, tel. 0269242142,
fax:0269214970, e-mail: office@sibiu.
rosilva.ro. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 14.07.2016 începând cu ora 13:00.
Locul desfăşurării licitaţiei: Hotel
Dumbrava, Loc. Sibiu, Pădurea
Dumbrava, nr. 14. 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 cu
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Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Jurdice. Dosar de
executare nr. 307. Nr. 68139/27.06.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 15, luna iulie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 307, se vor vinde prin licitație publică (a-II-a) următoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului SC Cominvest SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 307, parter, cod de identiﬁcare ﬁscală7897486. Piese Auto: Nr. crt. Denumirea bunului
mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitatea, (buc), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron) lei/buc. Cota TVA /
neimpozabilă *): 1. Filtru aer Citroen, Fiat D, 1 buc., 16 lei, 20%; 2. Filtru aer Volvo FN, 1 buc., 9 lei, 20%; 3. Filtru aer Ford Siena, 1 buc., 19 lei, 20%; 4. Filtru aer VW Golf, Passat, 1 buc., 9 lei, 20%; 5. Filtru aer
Ford Excort, Fiesta, 1 buc., 11 lei, 20%; 6. Filtru aer VW Glof, Jetta, 1 buc., 10 lei, 20%; 7. Filtru aer Audi 80,100, VW Golf, 1 buc., 17 lei, 20%; 8. Filtru aer Nissan Primera, Opel Vectra, 1 buc., 9 lei, 20%; 9. Filtru
aer Citroen AM, Peugeot 605, 1 buc., 22 lei, 20%; 10. Filtru aer Audi A6,100, 1 buc., 12 lei, 20%; 11. Filtru aer Ford Excort, VW Golf, Jetta, 1 buc., 11 lei, 20%; 12. Filtru aer Fiat Tipo, 1 buc., 11 lei, 20%; 13. Filtru
aer Fiat Croma, 1 buc., 15 lei, 20%; 14. Filtru aer Volvo 590, 90, 1 buc., 8 lei, 20%; 17. Filtru aer BMW 318, 1 buc., 19 lei, 20%; 18. Filtru aer VW Golf, Seat Leon, 1 buc., 17 lei, 20%; 19. Filtru aer Citroen C25, Fiat
Ducato, 2 buc., 25 lei, 20%; 20. Filtru aer Opel Combo, Consa, 1 buc., 10 lei, 20%; 21. Filtru aer Fiat Fiorina, Duna, 1 buc., 8 lei, 20%; 22. Filtru aer Renault Megane, 1 buc., 14 lei, 20%; 23. Filtru aer Citroen
Xantia, 1 buc., 10 lei, 20%; 24. Filtru aer Opel Vectra, Astra, 1 buc., 20 lei, 20%; 25. Filtru aer Audi A4, A6, 1 buc., 18 lei, 20%; 26. Filtru aer Opel Vectra, 1 buc., 17 lei, 20%; 27. Filtru aer Opel Combo, 1 buc., 11
lei, 20%; 28. Filtru aer Opel Vectra, 1 buc., 12 lei, 20%; 29. Filtru aer Audi A3, Seat Leone, 1 buc., 13 lei, 20%; 30. Filtru aer Opel Vectra, 1 buc., 10 lei, 20%; 31. Filtru aer Opel Agila, 1 buc., 8 lei, 20%; 32. Filtru
aer Renault Clio, Kango, 1 buc., 12 lei, 20%; 33. Filtru aer Hyndai Lantra, 1 buc., 11 lei, 20%; 34. Filtru aer Hyndai Accent, 1 buc., 11 lei, 20%; 35. Filtru aer Opel Omega, 1 buc., 15 lei, 20%; 36. Filtru aer Audi A4,
1 buc., 18 lei, 20%; 37. Filtru aer Fiat Palio, 1 buc., 12 lei, 20%; 38. Filtru aer Opel Vectra, 1 buc., 23 lei, 20%; 39. Filtru aer Opel Vectra, 1 buc., 17 lei, 20%; 40. Filtru aer Citroen Xantia, Fiat Sena, 1 buc., 18 lei,
20%; 41. Filtru aer Opel Astra, Vectra, 1 buc., 23 lei, 20%; 42. Filtru aer Opel Astra, Zaﬁra, 1 buc., 8 lei, 20%; 43. Filtru aer Opel Astra, Zaﬁra, 1 buc., 15 lei, 20%; 44. Filtru aer Ford Fiesta, Mazda 2, 1 buc., 11 lei,
20%; 45. Filtru aer Audi A3, Q3, VW Passat, 1 buc., 15 lei, 20%; 46. Filtru aer Peugeot 106, 205, 1 buc., 17 lei, 20%; 47. Filtru combustibil Logan, 1 buc., 33 lei, 20%; 48. Filtru combustibil Logan, 1 buc., 29 lei,
20%; 49. Filtru aer Matiz, 2 buc., 14 lei, 20%; 50. Filtru aer Renault Clio, 1 buc., 12 lei, 20%; 51. Lampă semnalizare Tico, 1 buc., 11 lei, 20%; 52. Oglindă dreapta Logan, 1 buc., 55 lei, 20%; 53. Set cărbuni Dacia
1300, 1 buc., 4 lei, 20%; 54. Bieletă int. VW Polo, 2 buc., 30 lei, 20%; 55. Bieletă int. Opel Rekord, 2 buc., 11 lei, 20%; 56. Bridă Bucșă VW Polo, 2 buc., 7 lei, 20%; 57. Bucșă Audi 80, VW Golf, 2 buc., 11 lei, 20%;
58. Bucșă Audi 100, 200, 1 buc., 8 lei, 20%; 59. Bucșă Audi 100, 200, 1 buc., 14 lei, 20%; 60. Bucșă Fiat Ducato, 2 buc., 23 lei, 20%; 61. Bucșă Ford Escort, 4 buc., 4 lei, 20%; 62. Bucșă BMW 518, 525, 530, 2
buc., 27 lei, 20%; 63. Bucșă BMW 518, 520, 525, 2 buc., 17 lei, 20%; 64. Bucșă Opel Astra, 2 buc., 7 lei, 20%; 65. Bucșă Opel Astra, 5 buc., 9 lei, 20%; 66 Bucșă Audi 80, VW Passat, 4 buc., 10 lei, 20%; 67. Bucșă
Audi 100, Audi A6, 2 buc., 11 lei, 20%; 68. Bucșă Audi 80, VW Passat, 1 buc., 10 lei, 20%; 69. Bucșă Audi A3, Seat Leone, 2 buc., 23 lei, 20%; 70. Bucșă Honda, 1 buc., 15 lei, 20%; 71. Bucșă Citoen XM, Peugeot
605, 2 buc., 35 lei, 20%; 72. Bucșă Ford Fiesta, 3 buc., 8 lei, 20%; 73. Bucșă Alfa Romeo, 2 buc., 19 lei, 20%; 74. Bucșă Alfa Romeo, 1 buc., 18 lei, 20%; 75. Bucșă Alfa Romeo, 1 buc., 9 lei, 20%; 76. Bucșă Alfa
Romeo, 2 buc., 3 lei, 20%; 77. Bucșă Peugeot 206, 1 buc., 20 lei, 20%; 78. Bucșă Q 16, Q26, 2 buc., 3 lei, 20%; 79. Bucșă casetă Skoda 120L, 2 buc., 2 lei, 20%; 80. Bucșă punte VW Golf, Vento, 2 buc., 19 lei,
20%; 81. Bieletă ant., 1 buc., 11 lei, 20%; 82. Bieletă ant. VW Golf, Vento, 2 buc., 8 lei, 20%; 83. Ferodou sabot Cielo, 4 buc., 3 lei, 20%; 84. Plăcuțe frână Daewoo, 1 buc., 17 lei, 20%; 85. Plăcuțe frână Daewoo,
Leganta, 1 buc., 17 lei, 20%; 86. Filtru aer Citoen C5, 1 buc., 15 lei, 20%; 87. Filtru aer Fiat Uno, 1 buc., 21 lei, 20%; 88. Filtru aer Audi Coupe, VW Passat 1 buc., 9 lei, 20%; 89. Filtru aer Ford Escort, Fiesta, 1
buc., 19 lei, 20%; 90. Filtru aer Renault 4, 8, 10, 1 buc., 17 lei, 20%; 91. Filtru aer BMW, 2 buc., 34 lei, 20%; 92. Filtru aer Alfa Romeo 75, 1 buc., 19 lei, 20%; 93. Filtru aer Nissan M, 1 buc., 14 lei, 20%; 94. Filtru
ulei Mercedes Benz, 2 buc., 133 lei, 20%; 95. Filtru ulei Mercedes 123, 230E, 2 buc., 13 lei, 20%; 96. Filtru ulei BMW 324D, 524D, 1 buc., 15 lei, 20%; 97. Filtru ulei Iveco Daily, 2 buc., 9 lei, 20%; 98. Filtru aer
BMW 730, 735, 1 buc., 9 lei, 20%; 99. Filtru ulei Iveco Daily, 1 buc., 9 lei, 20%; 100. Filtru ulei BMW 325, 328, 525, 1 buc., 11 lei, 20%; 101. Filtru ulei Opel Omega, 1 buc., 15 lei, 20%; 102. Filtru ulei Mercedes
123, 1 buc., 8 lei, 20%; 103. Filtru ulei BMW 524D, 2 buc., 12 lei, 20%; 104. Filtru ulei Mercedes T2, 1 buc., 17 lei, 20%; 105. Filtru ulei Mercedes 124,E 420 1 buc., 19 lei, 20%; 106. Filtru ulei BMW 316l, 318l,
518l, 1 buc., 11 lei, 20%; 107. Filtru ulei BMW 3161, 3181, 5181, 1 buc., 11 lei, 20%; 108. Filtru ulei BMW 750, 1 buc., 13 lei, 20%; 109. Filtru ulei Audi A6, 1 buc., 13 lei, 20%; 110. Filtru ulei Mercedes
C180,E200, 1 buc., 15 lei, 20%; 111. Filtru ulei Mercedes T2, LN1, 1 buc., 15 lei, 20%; 112. Filtru ulei Mercedes 115, 1 buc., 9 lei, 20%; 113. Filtru ulei Opel Astra, Vectra, 1 buc., 11 lei, 20%; 114. Filtru ulei
Mercedes Sprinter, 1 buc., 15 lei, 20%; 115. Filtru ulei BMW M3, 1 buc., 13 lei, 20%; 116. Filtru ulei Opel Astra, Vectra, 1 buc., 15 lei, 20%; 117. Filtru ulei Renault Clio, 1 buc., 11 lei, 20%; 118. Filtru ulei Opel
Movans, Vivan, 1 buc., 17 lei, 20%; 119. Filtru ulei Opel Vectra, Astra, 1 buc., 13 lei, 20%; 120. Filtru ulei Seat, Ibiza, Fabia, 1 buc., 15 lei, 20%; 121. Filtru ulei BMW 318D, 520D, 1 buc., 18 lei, 20%; 122. Filtru
ulei Opel Astra, Vectra, 1 buc., 8 lei, 20%; 123. Filtru ulei Opel Astra, Corsa, 1 buc., 11 lei, 20%; 124. Filtru ulei Ford Ka, Opel Corsa, 1 buc., 11 lei, 20%; 125. Filtru ulei Ford Ka,Opel Corsa, 1 buc., 19 lei, 20%;
126. Filtru ulei Audi 80, 100 Coupe, 1 buc., 8 lei, 20%; 127. Filtru ulei Citroen C5, 1 buc., 13 lei, 20%; 128. Filtru ulei Renault Traﬁc, 1 buc., 11 lei, 20%; 129. Filtru ulei Ford Transit, 1 buc., 10 lei, 20%; 130. Filtru
ulei WLT, 1 buc., 15 lei, 20%; 131. Filtru ulei BMW 518, 520, 1 buc., 11 lei, 20%; 132. Filtru ulei Nissan Alimera, Sunny, 1 buc., 15 lei, 20%; 133. Filtru ulei Nissan Sunny, Navara, 1 buc., 11 lei, 20%; 134. Filtru ulei
Seat Ibiza, 1 buc., 8 lei, 20%; 135. Filtru ulei BMW 325,525 1 buc., 11 lei, 20%; 136. Filtru ulei Seat Ibiza 1 buc., 9 lei, 20%; 137. Filtru ulei VW Transporter, 1 buc., 11 lei, 20%; 138. Filtru ulei VW Transporter, 1
buc., 8 lei, 20%; 139. Filtru ulei Seat Malaga, Ibiza, 1 buc., 15 lei, 20%; 140. Filtru ulei Fiat Uno, Seat Ibiza, 1 buc., 10 lei, 20%; 141. Filtru ulei Opel Astra, Vectra 1 buc., 11 lei, 20%; 142. Filtru ulei Hyndai H100 1
buc., 11 lei, 20%; 143. Filtru ulei Mitsubisu Pahero, 1 buc., 8 lei, 20%; 144. Filtru ulei Mazda E, Kia Retona, 1 buc., 8 lei, 20%; 145. Filtru ulei VW Polo, 2 buc., 11 lei, 20%; 146. Filtru ulei Mazda E, Kia Retona, 1
buc., 8 lei, 20%; 147. Filtru ulei Ford Escort, Monde, 1 buc., 9 lei, 20%; 148. Filtru ulei AUDI 80, 100, A3, A4, 1 buc., 15 lei, 20%; 149. Filtru ulei Suzuki Grand, Vitara, 1 buc., 11 lei, 20%; 150. Filtru ulei Fiat Punto,
Stilo 1 buc., 9 lei, 20%; 151. Filtru ulei Audi A6, 100, 1 buc., 19 lei, 20%; 152. Filtru ulei Renault Laguna, Clio, 1 buc., 9 lei, 20%; 153. Filtru ulei Fiat Albea, Doble, 1 buc., 11 lei, 20%; 154. Filtru ulei Rover 45, 75,
1 buc., 11 lei, 20%; 155. Filtru ulei Opel Astra, 1 buc., 11 lei, 20%; 156. Filtru ulei Opel Astra, 1 buc., 8 lei, 20%; 157. Filtru ulei Audi 80, 100, A4, 1 buc., 8 lei, 20%; 158. Filtru ulei Audi A3, A4, A6, 1 buc., 10 lei,
20%; 159. Filtru ulei Renault Masrer, 1 buc., 27 lei, 20%; 160. Filtru ulei Fiat Panda, Opel Ascona, 1 buc., 11 lei, 20%; 161. Filtru ulei Opel Frontera, 1 buc., 10 lei, 20%; 162. Filtru ulei Fiat Albea, Doblo, 1 buc., 8
lei, 20%; 163. Filtru ulei Fiat Ducato, 1 buc., 11 lei, 20%; 164. Filtru ulei Citoen Asana, P.206, 1 buc., 11 lei, 20%; 165. Filtru ulei Fiat Doble, Stile, 1 buc., 9 lei, 20%; 166. Filtru ulei Honda Civic, Rover, 1 buc., 15
lei, 20%; 167. Filtru ulei Ford Focus, Mondeo, 1 buc., 17 lei, 20%; 168. Filtru ulei Land Rover, Freelan, 1 buc., 8 lei, 20%; 169. Filtru ulei Renaul Megan, Laguna, 1 buc., 12 lei, 20%; 170. Filtru ulei Iveco Daily 1
buc., 29 lei, 20%; 171. Filtru ulei Fiat Albea, Bravo 1 buc., 8 lei, 20%; 172. Bucșă casetă direcție Skoda 120L, 1 buc., 1.5 lei, 20%; 173. Cuzinet palier Skoda 120L, 1 buc., 29 lei, 20%; 174. Pana pompa apa Skoda
120L, 1 buc., 2 lei, 20%; 175. Tampon suspensie Skoda 120L, 1 buc., 5 lei, 20%; 176. Preﬁltru benzină Universal, 2 buc., 2 lei, 20%; 177. Preﬁltru motorină Universal 1 buc., 3 lei, 20%; 178. Coroană volantă
Skoda 120L, 1 buc., 10 lei, 20%; 179. Apar delco Audi 80, 100, 2 buc., 10 lei, 20%; 180. Capac ﬁltru Skoda 120L, 1 buc., 13 lei, 20%; 181. Fuzetă Skoda 120L, 2 buc., 53 lei, 20%; 182. Releu semnalizare Lada
2101, 2103, 1 buc., 9 lei, 20%; 183. Set pompă benzină Lada 2101, 2103, 1 buc., 29 lei, 20%; 184. Set ptr. cilindru frână Lada 2101, 1 buc., 11 lei, 20%; 185. Disc ambreiaj BMW 328, 528, 1 buc., 113 lei, 20%;
186. Placă presiune BMW 328, 528, 1 buc., 178 lei, 20%; 187. Disc frână față Skoda 120L, 1 buc., 65 lei, 20%; 188. Alternator Skoda 120, 1 buc., 234 lei, 20%; 189. Capac Lada 2101, 2103, 1 buc., 8 lei, 20%;
190. Arc față Lada 2101, 2103 2 buc., 17 lei, 20%; 191. Cască motor Lada 2101, 2103, 2 buc., 98 lei, 20%; 192. Filtru combustibil Audi A4,A6 1 buc., 18 lei, 20%; 193. Filtru combustibil Peugeot 106, 1 buc., 14
lei, 20%; 194. Filtru combustibil VW Golf, Jetta, 1 buc., 11 lei, 20%; 195. Filtru combustibil Renault Laguna, 1 buc., 23 lei, 20%; 196. Filtru combustibil Nissan Sann200. Filtru combustibil Skoda Felicia, 1 buc., 15
lei, 20%; 201. Filtru combustibil VW Passat, 1 buc., 23 lei, 20%; 202. Filtru combustibil Audi 80, 100, 200, 1 buc., 19 lei, 20%; 203. Filtru combustibil VW Golf, Jetta, 1 buc., 15 lei, 20%; 204. Filtru combustibil
Fiat Punto, 1 buc., 14 lei, 20%; 205. Filtru combustibil Audi A3, A4, 1 buc., 17 lei, 20%; 206. Filtru combustibil Audi A6, 1 buc., 26 lei, 20%; 207. Filtru combustibil Nissan Almera, 1 buc., 17 lei, 20%; 208. Filtru
combustibil Seat Ibiza, 1 buc., 23 lei, 20%; 209. Filtru combustibil Mercedces Vito, 1 buc., 38 lei, 20%; 210. Filtrucombustibil Renault Languna, 1 buc., 33 lei, 20%; 211. Filtru combustibil Renault Clio, 1 buc., 43
lei, 20%; 212. Filtru combustibil Renault Traﬁc, 2 buc., 8 lei, 20%; 213. Filtru combustibil FORD MONDEO 1 buc., 14 lei, 20%; 214. Filtru combustibil RENAULT TRAFIC 1 buc., 13 lei, 20%; 215. Filtru combustibil
PEUGEOT 306,405 1 buc., 11 lei, 20%; 216. Filtrucombustibil MERCEDES 631D 1 buc., 11 lei, 20%; 217. Filtru combustibil BMW 318D 1 buc., 15 lei, 20%; 218. Filtru combustibil OPEL ASTRA,CORSA 1 buc., 10
lei, 20%; 219. Filtru combustibil RENAULT MEGAN 1 buc., 14 lei, 20%; 220. Filtru combustibil RENAULT CLIO 1 buc., 13 lei, 20%; 221. Filtru combustibil RENAULT LAGUNA 1 buc., 11 lei, 20%; 222. Filtru
combustibil PEUGEOT 206, 306 1 buc., 14 lei, 20%; 223. Filtru combustibil CITROEN XSARA 1 buc., 11 lei, 20%; 224. Filtru combustibil SKODA OCTAVIA 1 buc., 44 lei, 20%; 225. Filtru combustibil AUDI A3 1
buc., 33 lei, 20%; 226. Filtru combustibil VW CADY 1 buc., 9 lei, 20%; 227. Filtru combustibil OPEL VIVACO 1 buc., 22 lei, 20%; 228. Filtru combustibil VW GOLF 1 buc., 17 lei, 20%; 229. Set reparatie etrier
RENAULT CLIO 2 buc., 81 lei, 20%; 230. Carbune ambreiaj,WATBURG 4 buc., 6 lei, 20%; 231. Brat fata MERCEDES 124 1 buc., 55 lei, 20%; 232. Ornament VW GOLF 1 buc., 38 lei, 20%; 233. Cap bara BMW
518,524 1 buc., 17 lei, 20%; 234. Cap bara MERCEDES 190 1 buc., 23 lei, 20%; 235. Cap bara VW TRANSPORTER 1 buc., 23 lei, 20%; 236. Cap bara RENAULT 18,20 1 buc., 11 lei, 20%; 237. Cap bara MERCEDES
SPRINTER 2 buc., 35 lei, 20%; 238. Cap bara MERCEDES 115 1 buc., 33 lei, 20%; 239. Cap bara FIAT 126 2 buc., 26 lei, 20%; 240. Cap bara MERCEDES T1 1 buc., 44 lei, 20%; 241. Cap bara FIAT CINQUENTO 1
buc., 20 lei, 20%; 242. Cap bara AUDI 100,200 A6 2 buc., 20 lei, 20%; 243. Cap bara VW TRANSPORTER 1 buc., 19 lei, 20%; 244. Cap bara BMW 525 D 2 buc., 19 lei, 20%; 245. Cap bara AUDI 80 1 buc., 23 lei,
20%; 246. Cap bara RENAULT 29 2 buc., 23 lei, 20%; 247. Cap bara LANGO 1 buc., 20 lei, 20%; 248. Cap bara MERCEDES BENZ 1 buc., 17 lei, 20%; 249. Cap bara FORD ESCORT 2 buc., 17 lei, 20%; 250. Cap
bara VW TRANSPORTER 1 buc., 19 lei, 20%; 251. Cap bara BMW 518,525 1 buc., 15 lei, 20%; 252. Cap bara SEAT IBIZA 2 buc., 19 lei, 20%; 253. Cap bara RENAULT EXPACT 1 buc., 21 lei, 20%; 254. Prezon Dacia
1300 1 buc., 5 lei, 20%; 255. Capac delco Dacia 1300 1 buc., 4 lei, 20%; 256. Pivot WPASSAT 2 buc., 26 lei, 20%; 257. Pivot PENKINS 6 buc., 153 lei, 20%; 258. Fisa bujie OPEL ASCONA 1 buc., 11 lei, 20%; 259.
Fisa bujie OPEL ASCONA 1 buc., 14 lei, 20%; 260. Ornament spoiler UNIVERSAL 1 buc., 7 lei, 20%; 261. Scrumiera UNIVERSAL 2 buc., 5 lei, 20%; 262. Spoiler stanga UNIVERSAL 2 buc., 11 lei, 20%; 263.
Ornament frana mana UNIVERSAL 2 buc., 11 lei, 20%; 264. Aparatoare portiera UNIVERSAL 2 buc., 3 lei, 20%; 265. Cablu transfer curent UNIVERSAL 1 buc., 11 lei, 20%; 266. Stergator luneta VW,AUDI 1 buc.,
14 lei, 20%; 267. Cablu remorcare UNIVERSAL 1 buc., 11 lei, 20%; 268. Kit Tuning UNIVERSAL 1 buc., 33 lei, 20%; 269. Banda ornament spoiler UNIVERSAL 1 buc., 17 lei, 20%; 270. Kit tuning LOGAN 1 buc., 29
lei, 20%; 271. Bujie incandenscenta PEUGEOT 4 buc., 18 lei, 20%; 272. Bujie incandescenta MERCES SPRINTER 4 buc., 15 lei, 20%; 273. Bujie incandenscenta MERCEDES 123 4 buc., 23 lei, 20%; 274. Bujie
incandescenta VW GOLF 2 buc., 2. lei, 20%; 275. Pad antialunecare UNIVERSAL 2 buc., 5 lei, 20%; 276. Bujie UNIVERSAL 1 buc., 23 lei, 20%; 277. Siguranta fuzibila 40 Ap.UNIVERSAL. 6 buc., 3 lei, 20%; 278.
Bec UNIVERSAL 2 buc., 22 lei, 20%; 279. Bec UNIVERSAL 3 buc., 5 lei, 20%; 280. Bec UNIVERSAL 2 buc., 8 lei, 20%; 281. Bec UNIVESRAL 1 buc., 11 lei, 20%; 282. Bec UNIVERSAL 2 buc., 5 lei, 20%; 283.
Termostat SKODA OCTAVIA 1 buc., 16 lei, 20%; 284. Oglinda exteriora DACIA LOGAN 1 buc., 20 lei, 20%; 285. Bucșă UNIVERSAL. 1 buc., 1 lei, 20%; 286. Bucșă UNIVERSAL 1 buc., 3 lei, 20%; 287. Bucșă
UNIVERSAL 1 buc., 3 lei, 20%; 288. Bucșă UNIVERSAL 1 buc., 2 lei, 20%; 289. Bucșă UNIVERSAL 1 buc., 2 lei, 20%; 290. Bucșă UNIVERSAL 1 buc., 5 lei, 20%; 291. Bucșă UNIVERSAL 1 buc., 4 lei, 20%; 292.
Bucșă electromotor UNIVERSAL 1 buc., 5 lei, 20%; 293. Bucșă electromotor UNIVERSAL 1 buc., 8 lei, 20%; 294. Bucșăelectromotor UNIVERSAL 2 buc., 15 lei, 20%; 295. Bucșă UNIVERSAL 1 buc., 2 lei, 20%;
296. Set becuri volti UNIVERSAL 2 buc., 6 lei, 20%; 297. Bec far 24V UNIVERSAL 2 buc., 2 lei, 20%; 298. Bec soﬁt 24V UNIVERSAL 10 buc., 1 lei, 20%; 299. Bec soﬁt 24V UNIVERSAL 4 buc., 1 lei, 20%;y, 2 buc.,
26 lei, 20%; 197. Filtru combustibil Ford Tranzit, 1 buc., 29 lei, 20%; 198. Filtru combustibil Nissan Ferander, 1 buc., 31 lei, 20%; 199. Filtru combustibil Ford Tranzit, 1 buc., 11 lei, 20%; 300. Bucșă UNIVERSAL 1
buc., 7 lei, 20%; 301. Bendix VW GOLF 1 buc., 49 lei, 20%; 302. Bendix VW TRANSPORTER 1 buc., 51 lei, 20%; 303. Bendix FORD MONDEO 1 buc., 41 lei, 20%; 304. Rulment ambreiaj FIAT UNO 1 buc., 27 lei,
20%; 305. Rulment ambreiaj SEAT LEON 1 buc., 15 lei, 20%; 306. Rulment ambreiaj RENO CLIO 1 buc., 19 lei, 20%; 307. Rola int.FIAT DOBLO, PUNTO 1 buc., 76 lei, 20%; 308. Rola int. VW PASSAT 1 buc., 34
lei, 20%; 309. Rola int. MERCEDES 124 1 buc., 54 lei, 20%; 310. Roata dintata FORD FIESTA 1 buc., 24 lei, 20%; 311. Rotor pompa ulei OPEL VECTRA 1 buc., 35 lei, 20%; 312. Flansa ambreiaj VW CADY 1 buc.,
22 lei, 20%; 313. Rulment ambreiaj PEUGEOT 296, 207 1 buc., 25 lei, 20%; 314. Rulment ambreiaj OPEL ASTRA 2 buc., 14 lei, 20%; 315. Rulment ambreiaj SEAT IBIZA 1 buc., 19 lei, 20%; 316. Placute frana
VW PASSAT 1 buc., 74 lei, 20%; 317. Placute frana PEUGEOT 206,208 1 buc., 61 lei, 20%; 318. Placute frana AUDI A4, A6 1 buc., 47 lei, 20%; 319. Placute frana ROWER MONTEGO 1 buc., 74 lei, 20%; 320.
Placute frana VW PASSAT 1 buc., 59 lei, 20%; 321. Placute frana FORD SIERRA 1 buc., 38 lei, 20%; 322. Palcute frana MERCEDES 190 1 buc., 38 lei, 20%; 323. Placute frana IVECO DAILY 1 buc., 62 lei, 20%; 324.
Sabot frana RENAULT CLIO 1 buc., 39 lei, 20%; 325. Set motor RENAULT 1 buc., 578 lei, 20%; 326. Piaton FORD 1 buc., 203 lei, 20%; 327. Rulment rt LADA SAMARRA 1 buc., 25 lei, 20%; 328. Rulment nt FORD
KA 2 buc., 23 lei, 20%; 329. Rulmentnt FIAT UNO 1 buc., 31 lei, 20%; 330. Rulment nt BMW 320 1 buc., 60 lei, 20%; 331. Rulment nt CITOEN VISA 2 buc., 98 lei, 20%; 332. Set rep. pompa frana OPEL KADETT 1
buc., 13 lei, 20%; 333. Set rep. pompa frana FORD FIESTA 1 buc., 14 lei, 20%; 334. Set rep. pompa frana OPEL CORSA 2 buc., 13 lei, 20%; 335. Set rep. pompa frana VW POLO 1 buc., 11 lei, 20%; 336. Set rep.
pompa frana VW POLO 1 buc., 14 lei, 20%; 337. Set rep. pompa frana RENO CLIO 1 buc., 15 lei, 20%; 338. Set rep. pompa frana MERCEDES 123 1 buc., 11 lei, 20%; 339. Set rep. pompa frana PEUGEOT 305 2
buc., 11 lei, 20%; 340. Set rep. pompa frana PEUGEOT 505 1 buc., 13 lei, 20%; 341. Set rep. pompa frana FIAT DUCATO 1 buc., 16 lei, 20%; 342. Set rep. pompa frana ALFA ROMEO 1 buc., 11 lei, 20%; 343. Set
rep. pompa frana FIAT FIORINO 1 buc., 9 lei, 20%; 344. Set rep. pompa frana IVECO DAILY 2 buc., 15 lei, 20%; 345. Set rep. pompa frana VW GOLF 1 buc., 13 lei, 20%; 346. Set rep. pompa frana FORD SIERA 1
buc., 14 lei, 20%; 347. Set rep. pompa frana OPEL ASCONA 1 buc., 10 lei, 20%; 348. Set rep. pompa frana AUDI 100,200 1 buc., 14 lei, 20%; 349. Set rep. pompa frana VW GOLF 2 buc., 8 lei, 20%; 350. Set rep.
pompa frana FIAT TIPO 2 buc., 10 lei, 20%; 351. Set rep. pompa frana OPEL ASCONA 1 buc., 7 lei, 20%; 352. Set rep. pompa frana RENAULT 5 2 buc., 10 lei, 20%; 353. Set rep. pompa frana MERCEDES 100 1
buc., 8 lei, 20%; 354. Set rep. pompa frana PEUGEOT 405 1 buc., 7 lei, 20%; 355. Set rep. pompa frana VW PASSAT 1 buc., 8 lei, 20%; 356. Set rep. pompa frana RENAULT 12 1 buc., 8 lei, 20%; 357. Set rep.
pompa frana VW LLT 1 buc., 7 lei, 20%; 358. Set rep. pompa frana LAND ROWER 112 1 buc., 8 lei, 20%; 359. Set rep. pompa frana OPEL REKORD 1 buc., 9 lei, 20%; 360. Set rep. pompa frana RENAULT 4 2 buc., 9
lei, 20%; 361. Set rep. pompa frana CITROEN C25 1 buc., 8 lei, 20%;
(continuare in pagina urmatoare)
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362. Set rep. pompa frana RENAULT TRAFIC 1 buc., 8 lei, 20%; 363. Set rep. pompa frana VW PASSAT 1 buc., 8 lei, 20%; 364. Set rep. pompa frana AUDI 80,100 2 buc., 9 lei, 20%; 365. Set rep. pompa frana FIAT
UNO 1 buc., 7 lei, 20%; 366. Set rep. pompa frana OPEL VECTRA 2 buc., 8 lei, 20%; 367. Set rep. pompa frana NISSAN SUNNY 1 buc., 11 lei, 20%; 368. Set rep. pompa frana HYNDAI ACCENT 1 buc., 8 lei, 20%;
369. Set rep. pompa frana FIAT DUCATO 1 buc., 9 lei, 20%; 370. Set rep. pompa frana VW POLO 2 buc., 6 lei, 20%; 371. Set rep. pompa frana DAEWO CIELO 1 buc., 15 lei, 20%; 372. Set rep. pompa frana
DAEWO EXPERO 2 buc., 15 lei, 20%; 373. Set .rep.etrieri RENAULT CLIO 2 buc., 33 lei, 20%; 374. Set .rep.etrieri MERCEDES 123 1 buc., 23 lei, 20%; 375. Set .rep.etrieri MERCEDES 126 2 buc., 8 lei, 20%; 376.
Set .rep.etrieri MERCEDES CLSS 1 buc., 8 lei, 20%; 377. Set .rep.etrieri RENAULT ESPACE 1 buc., 9 lei, 20%; 378. Set .rep.etrieri OPEL VECTRA 1 buc., 8 lei, 20%; 379. Set .rep.etrieri ROWER 200 2 buc., 19 lei,
20%; 380. Set .rep.etrieri PEUGEOT 309 1 buc., 13 lei, 20%; 381. Set .rep.etrieri OPEL VECTRA 1 buc., 8 lei, 20%; 382. Set .rep.etrieri AUDI 80,100,A3 2 buc., 14 lei, 20%; 383. Set .rep.etrieri MERCES
SPRINTER 1 buc., 17 lei, 20%; 384. Set .rep.etrieri FORD TRANSIT 1 buc., 23 lei, 20%; 385. Set .rep.etrieri OPEL RECORD 1 buc., 9 lei, 20%; 386. Set .rep.etrieri DAEWOO EXPERO 3 buc., 11 lei, 20%; 387. Set
.rep.etrieri MAZDA 626 1 buc., 13 lei, 20%; 388. Set .rep.etrieri MITTSUBISI LANCER 1 buc., 10 lei, 20%; 389. Set .rep.etrieri MAZDA 626 2 buc., 8 lei, 20%; 390. Set .rep.etrieri FORD ESCORT 1 buc., 12 lei,
20%; 391. Set .rep.etrieri OPEL VECTRA 1 buc., 49 lei, 20%; 392. Bucșă UNIVERSAL 1 buc., 3 lei, 20%; 393. Bucșă UNIVERSAL 2 buc., 5 lei, 20%; 394. Piulita UNIVERSAL 2 buc., 2 lei, 20%; 395. Garnitura
UNIVERSAL 1 buc., 1 lei, 20%; 396. Maner usa FIAT UNO 1 buc., 43 lei, 20%; 397. Simering FORD TRANZIT 1 buc., 35 lei, 20%; 398. Surub roata MERCEDES 190 1 buc., 4 lei, 20%; 399. Capac delco RENAULT
TRAFIC 1 buc., 17 lei, 20%; 400. Capac delco RANAULT 5 1 buc., 21 lei, 20%; 401. Capac delco FORD ESCORT 1 buc., 14 lei, 20%; 402. Capac delco ROWER 100 1 buc., 17 lei, 20%; 403. Capac delco FIAT TIPO 1
buc., 17 lei, 20%; 404. Capac delco SEAT IBIZA 1 buc., 19 lei, 20%; 405. Capac delco FIAT TIPO, UNO 1 buc., 17 lei, 20%; 406. Capac delco SKODA FAVORIT 1 buc., 29 lei, 20%; 407. Capac delco FIAT REGATA 1
buc., 17 lei, 20%; 408. Senzor arbore FORD TRANSIT 1 buc., 244 lei, 20%; 409. Bucșă cutie viteze VW TRANSPORTER 1 buc., 18 lei, 20%; 410. Flase carburator VW GOLF 1 buc., 58 lei, 20%; 411. Burduf VW
GOLF 1 buc., 31 lei, 20%; 412. Sigla OPEL 1 buc., 31 lei, 20%; 413. Gresor UNIVERSAL 2 buc., 4 lei, 20%; 414. Levier cutie OPEL ASTRA 1 buc., 22 lei, 20%; 415. Saiba NISSAN 2 buc., 11 lei, 20%; 416. Saiba
NISSAN 2 buc., 16 lei, 20%; 417. Clips UNIVERSAL 2 buc., 2 lei, 20%; 418. Senzor temperatura apa SKODA FELICIA 1 buc., 11 lei, 20%; 419. Senzor temperatura apa AUDI 80,100 1 buc., 12 lei, 20%; 420.
Senzor temperatura apa FIAT DUCATO 1 buc., 11 lei, 20%; 421. Senzor temperatura apa VW CADY 1 buc., 14 lei, 20%; 422. Senzor temperatura apa OPEL VECTRA 1 buc., 11 lei, 20%; 423. Senzor temperatura
apa FORD TRANSIT 1 buc., 11 lei, 20%; 424. Senzor temperatura apa SUZUKI VITARA 1 buc., 11 lei, 20%; 425. Senzor temperatura apa VW PASSAT 1 buc., 11 lei, 20%; 426. Senzor temperatura apa RENAULT
RAPID 1 buc., 19 lei, 20%; 427. Senzor temperatura apa RENAULT CLIO 1 buc., 21 lei, 20%; 428. Senzor temperatura apa VW GOLF 1 buc., 10 lei, 20%; 429. Senzor presiune ulei PEUGEOT 505 1 buc., 8 lei, 20%;
430. Senzor presiune ulei PEUGEOT 205,206 1 buc., 13 lei, 20%; 431. Senzor presiune ulei SAAB 9000 1 buc., 11 lei, 20%; 432. Senzor presiune ulei FORD ORION 1 buc., 11 lei, 20%; 433. Comutator mansalier
VW PASSAT 1 buc., 15 lei, 20%; 434. Comutator mansailer PEUGEOT 205, 206 1 buc., 15 lei, 20%; 435. Condensator FIAT UNO 1 buc., 11 lei, 20%; 436. Rotor delco FIAT DUCATO 1 buc., 11 lei, 20%; 437. Rotor
delco RENAULT TRAFIC 1 buc., 7 lei, 20%; 438. Rotor delco FIAT FIORINO 1 buc., 9 lei, 20%; 439. Rotor OPEL ASCONA 1 buc., 8 lei, 20%; 440. Rotor FORD ESCORT 1 buc., 8 lei, 20%; 441. Rotor FIAT TIPO 1 buc.,
9 lei, 20%; 442. Rotor FIAT RITMO 1 buc., 6 lei, 20%; 443. Rotor Dacia DACIA 1300 1 buc., 3 lei, 20%; 444. Senzor nivel apa VW GOLF 1 buc., 8 lei, 20%; 445. Bucșă elastica UNIVERSAL 1 buc., 1 lei, 20%; 446.
Platina RENAULT 911 2 buc., 14 lei, 20%; 447. Platina FIAT UNO 1 buc., 13 lei, 20%; 448. Platina SEAT MARBELLA 1 buc., 8 lei, 20%; 449. Platina WATBURG 2 buc., 8 lei, 20%; 450. Termostat FIAT REGATA
,RITMO 1 buc., 21 lei, 20%; 451. Termostat VOLVO 940,960 1 buc., 23 lei, 20%; 452. Termostat FIAT FIORINO 1 buc., 23 lei, 20%; 453. Termostat FIAT UNO 1 buc., 39 lei, 20%; 454. Capac roata FIAT 1 buc., 21
lei, 20%; 455. Janta CIELO 1 buc., 74 lei, 20%; 456. Lampa stop RENAULT SYMBOL 2 buc., 51 lei, 20%; 457. Termostat SKODA OCTAVIA 1 buc., 16 lei, 20%; 458. Colt bara RENAULT SYMBOL 1 buc., 29 lei, 20%;
459. Colt bara RENAULT SYMBOL 1 buc., 22 lei, 20%; 460. Amortizor OPEL ASCONA 1 buc., 68 lei, 20%; 461. Teava esapament CIELO 42 1 buc., 32 lei, 20%; 462. Amortizor cabina MAN F2000 1 buc., 1148 lei,
20%; 463. Set habit UNIVERSAL 1 buc., 11 lei, 20%; 464. Ser butuc usa DAEWOO CIELO 1 buc., 19 lei, 20%;465. Cablu ambreaj CIELO 1 buc., 19 lei, 20%; 466. Semnalizare RENAULT 18, 20 1 buc., 50 lei, 20%;
467. Semnalizare VW PASSAT 1 buc., 15 lei, 20%; 468. Semnalizare VW GOLF 1 buc., 23 lei, 20%; 469. Semnalizare laterala VW GOLF 1 buc., 8 lei, 20%; 470. Semnalizare laterala VW GOLF 1 buc., 11 lei, 20%;
471. Lampa spate stanga OPEL ASTRA 1 buc., 25 lei, 20%; 472. Sticla oglinda stanga PEUGEOT 307 1 buc., 23 lei, 20%; 473. Sticla oglinda dreapta OPEL ASTRA 1 buc., 22 lei, 20%; 474. El. acop bara VW VENTO
1 buc., 13 lei, 20%; 475. Semnalizare laterala CITROEN XANTIA 1 buc., 14 lei, 20%; 476. Semnalizare laterala OPEL ASTRA 1 buc., 15 lei, 20%; 477. Buson rezervor OPEL ASTRA 1 buc., 8 lei, 20%; 478. Set perii
electromotor UNIVERSAL 1 buc., 28 lei, 20%; 479. Set perii electromotor UNIVERSAL 1 buc., 13 lei, 20%; 480. Set perii electromotor UNIVERSAL 1 buc., 17 lei, 20%; 481. Set perii electromotor UNIVERSAL 1
buc., 11 lei, 20%; 482. Set perii electromotor UNIVERSAL 1 buc., 14 lei, 20%; 483. Consola cu led UNIVERSAL 1 buc., 35 lei, 20%; 484. Suport motor MERCEDESS T2 1 buc., 80 lei, 20%; 485. Suport motor OPEL
VECTRA 1 buc., 50 lei, 20%; 486. Suport motor VW CADY 1 buc., 32 lei, 20%; 487. Suport motor MERCEDES T2 1 buc., 56 lei, 20%; 488. Suport motor AUDI 100,200 1 buc., 21 lei, 20%; 489. Suport motor AUDI
100, 200 1 buc., 30 lei, 20%; 490. Suport motor VW GOLF 1 buc., 17 lei, 20%; 491. Suport motor VW PASSAT 1 buc., 8 lei, 20%; 492. Suport cutie viteze AUDI 100,200 1 buc., 35 lei, 20%; 493. Dispozitiv gresat
UNIVERSAL 1 buc., 4 lei, 20%; 494. Dop gheata UNIVERSAL 3 buc., 2 lei, 20%; 495. Dop gheata UNIVERSAL 1 buc., 2 lei, 20%; 496. Dop gheata UNIVERSAL 1 buc., 2 lei, 20%; 497. Supapa pompa injectie VW
GOLF 1 buc., 15 lei, 20%; 498. Pinion pompa ulei OPEL ASTRA 1 buc., 11 lei, 20%; 499. Bucșă pompa injectie VW PASSAT 2 buc., 33 lei, 20%; 500. Set segmenti FORD ESCORT 1 buc., 152 lei, 20%; 501. Set
segmenti FIAT RITMI 1 buc., 191 lei, 20%; 502. Set segmenti OPET KADETT 1 buc., 188 lei, 20%; 503. Set segmenti FORD MONDEO 1 buc., 218 lei, 20%; 504. Set segmenti OPEL ASTRA 1 buc., 164 lei, 20%;
505. Set segmenti OPEL ASTRA 1 buc., 47 lei, 20%; 506. Set segmenti VW GOLF PASSAT 4 buc., 58 lei, 20%; 507. Cuzineti VW GOLF 1 buc., 77 lei, 20%; 508. Cuzineti PEUGEOT 205,206 1 buc., 111 lei, 20%;
509. Cuzineti CITROEN C32,35,, 206 1 buc., 90 lei, 20%; 510. Cuzineti OPEL ASCONA 1 buc., 31 lei, 20%; 511. Cuzineti RENAULT 12 1 buc., 52 lei, 20%; 512. Cuzineti VW TRANSPORTER 1 buc., 60 lei, 20%; 513.
Cuzineti RENAULT TRAFIC 1 buc., 56 lei, 20%; 514. Cuzineti OPEL ASCONA 1 buc., 59 lei, 20%; 515. Suport motor PEUGEOT 405,406 1 buc., 23 lei, 20%; 516. Supapa evacuare FIAT 131,132 2 buc., 14 lei, 20%;
517. Supapa evacuare FORD SIERRA 2 buc., 12 lei, 20%; 518. Supapa admisie FORD TRANZIT 1 buc., 14 lei, 20%; 519. Pinion distributie FORD TRANZIT 1 buc., 35 lei, 20%; 520. Supapa pmpa injectie AUDI
A4,A6 1 buc., 77 lei, 20%; 521. Surub baie ulei AUDI A4,A6 1 buc., 3 lei, 20%; 522. Duza injectie MERCECES 120 1 buc., 26 lei, 20%; 523. Culbutor OPEL ASCONA 1 buc., 14 lei, 20%; 524. Filtru polen RENAULT
KARGO 1 buc., 10 lei, 20%; 525. Filtru polen FORD FOCUS 1 buc., 27 lei, 20%; 526. Filtru polen OPEL AGILA 1 buc., 23 lei, 20%; 527. Filtru polen CITOEN C3,C4 1 buc., 10 lei, 20%; 528. Filtru polen FORD
TRANSIT 1 buc., 11 lei, 20%; 529. Filtru polen OPEL ZAFIRA 1 buc., 18 lei, 20%; 530. Filtru polen RENAULT MEGANE 1 buc., 13 lei, 20%; 531. Filtru polen SEAT LEON 1 buc., 8 lei, 20%; 532. Filtru polen AUDI 80
COUPE 1 buc., 14 lei, 20%; 533. Filtru polen FIAT ALBEA 1 buc., 23 lei, 20%; 534. Filtru polen FORD GALAXY 1 buc., 11 lei, 20%;535. Camasa cilindru PERKINS 6 buc., 116 lei, 20%; 536. Far dreapta OPEL
VECTRA 1 buc., 64 lei, 20%; 537. Cablaj motor VW PASSAT 1 buc., 380 lei, 20%; 538. Suport lampa spate VW POLO 1 buc., 23 lei, 20%; 539. Set ambreiaj FIAT UNO 1 buc., 14 lei, 20%; 540. Bara directie
MERCEDES 124 1 buc., 53 lei, 20%; 541. Ornament VW PASSAT 1 buc., 38 lei, 20%; 542. Ulei cutie viteze UNIVERSAL 1 buc., 8 lei, 20%; 543. Ulei cutie viteze UNIVERSAL 1 buc., 5 lei, 20%; 544. Prem adeziv
UNIVERSAL 1 buc., 11 lei, 20%; 545. Placute frana 1 FIAT DUCATO 1 buc., 52 lei, 20%; 546. Plăcute frana RENAULT KANGOO 1 buc., 50 lei, 20%; 547. Plăcute frana PEUGEOT 306,405 1 buc., 43 lei, 20%; 548.
Plăcute frana MAZDA 929 1 buc., 35 lei, 20%; 549. Plăcute frana FIAT PUNTO 1 buc., 46 lei, 20%; 550. Plăcute frana RENAULT SUPER 5 1 buc., 50 lei, 20%; 551. Plăcute frana CITROEN CX 1 buc., 39 lei, 20%;
552. Plăcute frana FORD SIERRA 1 buc., 38 lei, 20%; 553. Plăcute frana SKODA FELICIA 1 buc., 38 lei, 20%; 554. Plăcute frana FIAT PANDA 1 buc., 38 lei, 20%; 555. Plăcute frana RENAULT 1 buc., 36 lei, 20%;
556. Plăcute frana BMW 316,318,320 1 buc., 33 lei, 20%; 557. Plăcute frana BMW 520 1 buc., 28 lei, 20%; 558. Saboti frana FORD ESCORT 1 buc., 36 lei, 20%; 559. Masca fata VW GOLF 1 buc., 180 lei, 20%;
560. Protectie aripa OPEL VECTRA 1 buc., 96 lei, 20%; 561. Amortizor MERCEDES SPRINTER 2 buc., 125 lei, 20%; 562. Luneta WARTBURG 1 buc., 17 lei, 20%; 563. Luneta Trabant TRABANT 1 buc., 19 lei, 20%;
564. Grila radiator LADA 1 buc., 20 lei, 20%; 565. Geam culisant TRABANT 4 buc., 6 lei, 20%; 566. Traversa inferiaora PEUGEOT 406 1 buc., 114 lei, 20%; 567. Cablu frana mana MERCEDES T1 1 buc., 32 lei,
20%; 568. Cablu frana mana FIAT BRAVO 1 buc., 28 lei, 20%; 569. Cablu frana mana MERCEDES T1 1 buc., 37 lei, 20%; 570. Cablu kilometraj RENAULT TRAFIC 1 buc., 22 lei, 20%; 571. Cablu kilometraj FIAT
CROMA 1 buc., 19 lei, 20%; 572. Cablu kilometraj OPEL KADETT 1 buc., 17 lei, 20%; 573. Cablu acceleratie RENAULT 9 1 buc., 19 lei, 20%; 574. Cablu kilometrajVW GOLF 1 buc., 23 lei, 20%; 575. Cablu
kilometraj AUDI 80 1 buc., 26 lei, 20%; 576. Cablu kilometraj CITROEN C15 1 buc., 17 lei, 20%; 577. Cablu kilometraj RENAULT 18 1 buc., 19 lei, 20%; 578. Cablu ambreiaj FORD TRANSIT 1 buc., 31 lei, 20%;
579. Cablu ambreiaj VW LT 1 buc., 17 lei, 20%; 580. Cablu ambreiaj VW TRANSPORTER 1 buc., 17 lei, 20%; 581. Cablu ambreiaj PEUGEOT 405 1 buc., 26 lei, 20%; 582. Cablu ambreiaj RENAULT CLIO 1 buc., 22
lei, 20%; 583. Cablu ambreiaj AUDI 80 1 buc., 23 lei, 20%; 584. Cablu acceleratie RENAULT 25 1 buc., 19 lei, 20%; 585. Cablu acceleratie FIAT PANDA 1 buc., 19 lei, 20%; 586. Maneta schim viteza TRABANT 1
buc., 8 lei, 20%; 587. Alternator Urabant TRABANT 1 buc., 19 lei, 20%; 588. Amortizaor VW TRANSPORTER 2 buc., 62 lei, 20%; 589. Amortizaor OPEL KADETT 1 buc., 27 lei, 20%; 590. Amortizor OPEL ASCONA 1
buc., 73 lei, 20%; 591. Bucșă MERCEDES 124 1 buc., 13 lei, 20%; 592. Bucșă BMW 320 2 buc., 11 lei, 20%; 593. Bucșă RENAULT 21 2 buc., 8 lei, 20%; 594. Bucșă RENAULT RAPID 2 buc., 7 lei, 20%; 595. Bucșă
BMW 325 2 buc., 5 lei, 20%; 596. Bucșă FORD TRANZIT 2 buc., 9 lei, 20%; 597. Bucșă RENAULT CLIO 2 buc., 4 lei, 20%; 598. Bucșă UNIVERSAL 2 buc., 4 lei, 20%; 599. Bucșă VW GOLF 2 buc., 4 lei, 20%; 600.
Bucșă VW LT 1 buc., 5 lei, 20%; 601. Bucșă br, stanga SEAT TOLEDO 2 buc., 3 lei, 20%; 602. Bucșă br, stanga OPEL VECTRA 2 buc., 6 lei, 20%; 603. Bucșă br, stanga FIAT DUCATO 2 buc., 7 lei, 20%; 604. Bucșă br,
stanga FIAT 126 1 buc., 8 lei, 20%; 605. Inel esapament BMW 525 1 buc., 8 lei, 20%. 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, in conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozitiilor art.9 alin (2) lit.d din Legea 207/2015,republicata, cu modiﬁcarile si completarile
ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0245/616779, int.
478 , persoană de contact Niculescu Floarea, camera 310. Data aﬁșării: 01.07.2016.
modificările şi completările ulterioare.
Data şi ora organizării preselecţiei:
07.07.2016 începând cu ora 08:00. Data
şi ora-limită până la care poate fi
depusă documentaţia pentru preselecţie
şi înscrierea la licitaţie: - pentru preselecţie: data 06.07.2016 ora 16:30; pentru licitaţie: data 14.07.2016 ora
12:00. Lista partizilor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de
licitare pentru fiecare partidă sunt
afişate la sediul organizatorului şi pe
s i t e - u l w w w. r o s i l v a . r o , d u p ă
caz. Volumul total de masă lemnoasă pe
picior oferit la licitaţie 18016 m3, din
care: pe natură de produse: - produse
principale: 4646 (m3); - produse secundare: 1030 (m3); - produse de igienă: 0
(m3); - produse accidentale: 12340
(m3); şi, respectiv, pe specii şi grupe de
specii: - răşinoase: 12296 (m3); - fag:
1011 (m3); - stejari: 1059 (m3); - diverse
tari: 3398 (m3); - diverse moi: 252
(m3). Volumul total de masă lemnoasă
fasonată oferit la licitaţie 2615 mc, din
care pe sortimente: - lemn pentru

furnire estetici: 0 mc; - lemn pentru
furnire tehnice: 0 mc; - lemn pentru
cherestea: 1071 mc; - lemn rotund si
despicat pentru industria celulozei si
hârtiei: 1260 mc; - lemn pentru mina : 0
mc; - lemn pentru PAL si PFL:0; - lemn
rotund de foioase si răşinoase pentru
construcţii: 4 mc; - lemn de foc: 84 mc;
- cherestea de răşinoase: 27 mc; cherestea de foioase: 0 mc; - rumeguş,
deşeuri şi resturi de lemn 169 mc şi
respectiv pe specii şi grupe de specii: răşinoase: 2324 mc; - fag: 53 mc; stejar, gorun: 123 mc; - cer, gârniţa: 0
mc; - salcâm: 23 mc; - cireş: 0 mc; paltin: 2 mc; - frasin: 0 mc; - tei: 0 mc;
- plop: 0 mc; - diverse tari: 89 mc; diverse moi: 1 mc. Masa lemnoasă pe
picior/ materialele lemnoase fasonate
oferite spre vânzare provine din fondul
forestier proprietate publică a statului
certificat FSC® (FSC – C109255). Masa
lemnoasă pe picior şi masa lemnoasă
fasonată rămasă neadjudecată după
încheierea licitaţiei 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: 30.06.2016. Alte informaţii
privind organizarea şi desfăşurarea
licitaţiei: 1. Documentele de preselecţie,
prevăzute de art. 21, alin. 3) din H.G.
924/2015, se depun la registratura D.S.
Sibiu. 2. La licitaţie pot participa operatorii economici admişi de Comisia de
preselecţie. 3. Operatorul economic
participant la licitaţie trebuie să achite
separat, anterior începerii şedinţei de
licitaţie, în contul organizatorului, prin
instrumente bancare legale decontabile
până la începerea licitaţiei sau în
numerar la casieria D.S. Sibiu (în limita
sumei de 5000 lei): - tariful de participare la licitaţie în valoare de 180,00 lei;
- o garanţia de contractare în cuantum
de 5% din valoarea de pornire la licitaţie pentru volumul de masă lemnoasă
pe picior/ material lemnos fasonat pe
care intenţionează să îl cumpere. Documentele privind constituirea garanţiei

de contractare precum şi a achitării
tarifului de participare la licitaţie se vor
depune la secretariatul comisiei de licitaţie anterior începerii şedinţei de licitaţie. Neîndeplinirea condiţiilor
amintite mai sus determină interzicerea
participării la licitaţie a operatorului
economic. 4. Neîncheierea contractului
de vânzare-cumpărare a masei
lemnoase adjudecate în termenul
maxim de 10 zile lucrătoare din culpa
exclusivă a operatorului economic/
grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării
pentru masa lemnoasă respectivă şi
pierderea garanţiei de contractare
aferente. 5. Rezilierea contractului de
vânzare-cumpărare a masei lemnoase
adjudecate din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori
economici adjudecatar atrage pierderea
garanţiei de contractare aferente,
precum şi a dreptului de participare la
licitaţie/negociere pentru partida al
cărei contract de vânzare-cumpărare a
făcut obiectul rezilierii. 6. Grupajele de

partizi sunt detaliate în Caietul de
sarcini aferent licitaţiei precum şi în
lista partizilor oferite la licitaţie. Pentru
informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei:
persoană de contact: Alin Anghel,
număr de telefon: 0269232981, fax:
0269241804.

PIERDERI
l SC Dimitra Millenium SRL, cu sediul
în Bucureşti, Calea Victoriei, nr.155,
bl.D1, troson 6, etaj 9, camera 2, sector 1,
având nr. de înregistrare în Reg. Com.
J40/6492/2000 şi CUI:13191352,
declarăm pierdut certificatul de înregistrare seria B1687339 emis la 27.02.2009
de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului. Îl declarăm nul.
l Declar pierdut contract de închiriere
nr. 105/14.02.2012, eliberat de Primăria
Municipiului Bucureşti Registru Unic
de Contracte, pe numele Iorga Meletia,
chiriaş.

l Declar pierdută adeverinţa nr.
720/01.08.2002 emisă de Arhiepicopia
Bucureştilor- Mitropolia Muntenia şi
Dobrogei pentru Munteanu Grigore.
l Declar pierdută (nulă) legitimaţie
transport student emisă de Academia
Tehnică Militară pe numele Stan
Adina- Maria.

DECESE
Familia anunţă cu durere
stingerea din viaţă a doamnei
ELENA BASCEANU, depusă
la capela bisericii Sf. Vineri din
Ploieşti. Înmormântarea va
avea loc sâmbătă, 2 iulie, la
ora 12.00, la Cimintirul
oraşului Pucioasa, judeţul
Dâmboviţa. Dumnezeu să o
odihnească în pace!

