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OFERTE SERVICIU
Angajăm şofer Tir pe comunitate minim 2-3 luni.
Tel.: 0747.475.307.
Angajăm urgent vânzătoare patiserie premium
produse tradiţionale, zona piaţa Romană,
0723.174.199.
Căutăm femei şi bărbaţi între 25 şi 65 ani pentru
îngrijire bătrâni la domiciliu în Franţa şi
Germania (franceza şi germana comunicativ). CV
la adresa de e-mail: avenir@pracaeu.pl. Tel.
0048525244171.
Unitatea Administrativ Teritorială comuna
Săcălaz, judeţul Timiş, organizează concurs, în
data de 21.12.2015, ora 10,00 pentru ocuparea
postului vacant de referent debutant pe perioadă
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nedeterminată la Serviciul Public de Asistenţă
Socială al Unităţii Administrativ–Teritoriale
Săcălaz. Cerinţe: Studii medii. Relaţii la tel: 0256
367491.
Amânare Concurs: În anunţul publicat în
Jurnalul Național nr.6807/16.11.2015 şi M.O.
nr.1237/16.11.2015, al Agenției pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale se face următoarea rectificare:
Concursul organizat pentru data de 10.12.2015,
privind ocuparea posturilor vacante de conducere
de la nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, se amână pentru o dată ce va fi anunțată ulterior.
Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”
Bucureşti aunţă: Liceul Tehnologic „Dragomir
Hurmuzescu” organizează concurs pentru
ocuparea următorului post vacant: -1 post Bibliotecar (pe perioadă nedeterminată); (probe: scris;

interviu). Data concursului: 16.12.2015. Depunerea dosarelor se va face în ziua de 14.12.2015, în
intervalul orar 10.00-14.00 la secretariatul unităţii.
Relaţii la telefon: 021.256.00.83, 0721.278.528,
0759.992.872.
Şcoala Gimnazială nr.86 –Sector 3, Bucureşti,
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a postului didactic- auxiliar vacant
de analist programator- 1 post, nivel studii superioare, vechime în specialitatea studiilor minim 5
ani. Concursul va avea loc în data de 16.12.2015,
ora 10, la sediul unităţii din Intrarea Reconstrucţiei nr.6A. Dosarul de concurs se depune până la
data de 08.12.2015, ora 15, la secretariatul unităţii.
Persoana de contact: Vilae Andreea, tel.
0726.205.356.
Şcoala Gimnazială nr.86 –Sector 3, Bucureşti,
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a postului didactic- auxiliar vacant
de secretar şef- 1 post, nivel studii superioare.
Concursul va avea loc în data de 16.12.2015, ora
10, la sediul unităţii din Intrarea Reconstrucţiei
nr.6A. Dosarul de concurs se depune până la data
de 08.12.2015, ora 15, la secretariatul unităţii.
Persoana de contact: Lixandra Eugenia, tel.
0766.75.30.65.
Şcoala Gimnazială nr.86 –Sector 3, Bucureşti,
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă
determinată a postului didactic- auxiliar temporar
vacant de administrator de patrimoniu- 1 post,
nivel studii superioare, vechime în specialitatea
studiilor minim 5 ani. Concursul va avea loc în
data de 09.12.2015, ora 10, la sediul unităţii din
Intrarea Reconstrucţiei nr.6A. Dosarul de concurs
se depune până la data de 27.11.2015, ora 15, la
secretariatul unităţii. Persoana de contact: Pasere
Elena, tel. 0724.066.139.
Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti,
Str. Apolodor nr.17, sector 5, organizează la sediul
său, în data de 21 decembrie 2015, ora 11,00
(proba scrisă), concurs pentru ocuparea a trei
functii publice de execuţie vacantă de consilier
clasa I, grad profesional superior -Biroul de estimare si analiza a veniturilor, expert clasa I, grad
profesional principal- Biroul de estimare si
analiza a veniturilor si expert clasa I, grad profesional debutant - Serviciul pentru managementul
Proiectului de reforma a administrarii fiscale-Banca Mondiala din cadrul Direcţiei generale
de strategie si relatii internationale. Condiţiile de
desfăşurare şi participare la concurs, bibliografia
stabilită sunt afişate la sediul Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală şi pe site-ul www.anaf.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în
termen de 20 zile de la data publicării la sediul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
mezanin cam.204. Relaţii suplimentare se pot
obţine la Direcţia generală de organizare şi resurse
umane, tel.021-319.97.59 /int.2492.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în
temeiul O.U.G nr. 45/2008 și H.G. nr. 611/2008,
anunţă scoaterea la concurs a unei funcţii publice
de execuție vacante de consilier superior la
Direcția Generală Dezvoltare Rurală –Autoritatea
de Management pentru P.N.D.R., în data de 07
decembrie 2015, orele 10,00 proba scrisă. Condiţii
specifice: Studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
Cunoașterea unei limbi internaționale (engleză/
franceză) -nivel mediu; Cunoștințe operare P.C.
-cunoștințe de bază. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la secretariatul comisiei de
concurs în termen de 8 zile, de la data publicării
(20 noiembrie 2015). Bibliografia, condiţiile specifice de participare precum şi actele solicitate
candidaţilor pentru dosarul de înscriere vor fi
afişate la sediul instituţiei din B-dul. Carol I nr.
2-4, sector 3, Bucureşti şi vor fi publicate pe
pagina de web www.madr.ro.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud. Olt, str.
Crişan, nr.9-11, organizează concurs în data de
16.12.2015 pentru ocuparea unui post vacant de
arhivar (pe durată nedeterminată) la Serviciul
administrativ, aprovizionare -transport. Condiţii
de participare: 1.diplomă de bacalaureat sau
diplomă de absolvire a şcolii generale; 2.adeverinţă/certificat de absolvire a cursului de perfecţi-

onare arhivistică; 3.vechime în specialitatea 6 luni.
Concursul se organizează la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina, la data menţionată
mai sus, începând cu ora 9.00 pentru proba scrisă,
iar interviul în a treia zi lucrătoare de la susţinerea
probei scrise. Dosarele se depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.R.U.N.O.S., în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunţului şi trebuie să
conţină, în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr. 286/2011, cu modificările
şi completările ulterioare. Tematica de concurs
este afişată la sediul unităţii şi pe site-ul spitalului
(www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina -Serv.R.U.N.O.S. sau la nr.de telefon:
0349.802.550.
Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999,
privind Statutul funcţionarilor publici şi
H.G.611/2008; Direcţia Regională de Statistică a
Municipiului Bucureşti organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor funcţii de execuţie
vacante: -1 post de inspector debutant la Compartimentul INSPIRE; -1 post de inspector asistent la
Compartimentul INSPIRE. Desfăşurarea concursului va avea loc la sediul Direcţiei Regionale de
Statistică a Municipiului Bucureşti, în data de
21.12.2015 orele 10.00, probă scrisă. Dosarele de
înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul Oficial, la sediul
Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului
Bucureşti. Dosarul de înscriere la examen trebuie
să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute în H.G. nr.611/2008. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe
site-ul D.R.S.M.B. www.bucuresti.insse.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei
Regionale de Statistică a Municipiului Bucureşti şi
la numărul de telefon 0213.13.20.81.
Primăria municipiului Râmnicu Sărat organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea a două
funcţii contractuale de execuţie, vacante de portar
- Compartimentul Personal Administrativ – Serviciul Urbanism – Arhitect şef din cadrul Aparatului
de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu
Sărat. Concursul va avea loc la sediul Primariei
municipiului Râmnicu Sărat in data de 16 decembrie 2015, ora 10,00 – proba scrisă. Condiţiile de
participare, la concursul menţionat mai sus, sunt
cele prevazute in art.3 din H.G nr.286/2011, actualizată, precum şi cele specifice si anume: - pentru
funcţia de portar: studii medii atestate cu diploma
de bacalaureat sau studii generale atestate cu
diplomă sau adeverinţa; minimum 2 ani vechime in
muncă; atestat profesional de catre Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după
caz, de inspectoratul de poliţie judeţean. Aceste
condiţii de participare la concurs se vor afişa la
sediul Primariei municipiului Ramnicu Sarat,
precum şi pe site-ul Primăriei municipiului
Râmnicu Sărat www.primariermsarat.ro.Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune până la data
de 08 decembrie 2015, inclusiv, ora 16,00 la sediul
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei
municipiului Râmnicu Sărat şi la numarul de
telefon 0238561946.
Institutul Oncologic “Prof.Dr.Alexandru Trestioreanu” București scoate la concurs următoarele
posturi contractuale conform HG 286/2011: 1 post
vacant de asistent medical principal de farmacie
cu studii postliceale în cadrul Secţiei Farmacie; 1
post vacant de asistent medical generalist cu studii
postliceale în cadrul Secţiei Clinice Radioterapie
II, 1 post vacant de asistent medical generalist cu
studii postliceale în cadrul Secției Spitalizare de
Zi; 1 post vacant de asistent medical generalist
debutant cu studii superioare în cadrul Secției
Clinice Radioterapie II; 1 post vacant de asistent
medical generalist debutant cu studii postliceale în
cadrul Secției Clinice Radioterapie II, 1 post
vacant de asistent medical generalist debutant cu
studii postliceale în cadrul Secției Spitalizare de
Zi, 1 post vacant de asistent medical generalist
debutant cu studii postliceale în cadrul Secției
Clinice Chirurgie Toracică, 1 post vacant de asistent medical de laborator debutant cu studii postliceale în cadrul Laboratorului Analize Medicale;
1 post vacant de infirmieră în cadrul Secției
Clinice Chirurgie Toracică; 2 posturi vacante de
infirmieră debutantă în cadrul Secției Clinice
Radiotarapie II; 1 post vacant de asistent de cercetare științifică medic veterinar în cadrul Laboratorului Biobază; 1 post vacant de Muncitor Calificat
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IV- crescător, îngrijitor animale în cadrul Laboratorului Biobază şi 1 post de Muncitor Calificat
IV- electrician în cadrul Secţiei Muncitori- Întreţinere Clădire, Instalaţii de Apă, Lumină şi Încalzire; 1 post vacant de registrator medical debutant
în cadrul Serviciului de Evaluare și Staistică
Medicală şi 1 post vacant de registrator medical
debutant în cadrul Ambulatoriului IntegratFişier; 1 post vacant de Referent IA în cadrul
Compartimentului Relaţii cu Publicul; 1 post
vacant de economist I în cadrul Serviciului de
Evaluare și Staistică Medicală şi 1 post vacant de
economist I în cadrul Serviciului Adminsitrativ; 1
post vacant de economist II în cadrul Serviciului
RUNOS; 1 post vacant de economist debutant în
cadrul Serviciului de Evaluare și Staistică Medicală şi 1 post vacant de economist debutant în
cadrul Biroului Aprovizionare, Transport; 1 post
vacant de inginer II în inginerie economică cu
jumatate de normă în cadrul Serviciului de Management al Calităţi Serviciilor; 1 post vacant de
îngrijitoare în cadrul Compartimentului Curăţenie; 1 post temporar vacant de fizician debutant
în cadrul Laboratorului Radioterapie cu Energii
Înalte şi 1 post temporar vacant de infirmieră în
cadrul Sectiei Radiotarapie III. Dosarele de
concurs se depun la Serv. RUNOS din cadrul
Institutului până la data de 27.11.2015, ora 15.00
pentru posturile temporar vacante şi până la data
de 08.12.2015, ora 15.00, pentru posturile vacante.
Proba scrisă va avea loc în data de 16.12.2015, ora
9.00, iar proba interviu va avea loc în data de
18.12.2015, ora 9.00, la sediul Institutului din Șos.
Fundeni, nr.252, sect.2, București. Mai multe
informații pot fi obținute la avizierul institutului și
pe site-ul www.iob.ro.
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor cu sediul în Satu Mare str. Lăcrămioarei nr. 37 CF.4481136. Organizează concurs,
conform Legii nr. 188/1999 și HG.611/2008, pentru
ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de
consilier clasa I grad principal – 1 post de medic
veterinar în cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar
și pentru Siguranța Alimentelor Satu-Mare,
Compartiment Sănătatea Animalelor; - Data, ora
şi locul desfăşurării concursului; - 21.12.2015 – ora
10,00 la sediul DSVSA Satu-Mare – proba scrisă
23.12.2015 – ora 14,00 la sediul DSVSA Satu-Mare
– interviul; - Condiţii de participare la concurs: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul medicină veterinară - 5 ani vechime în
specialitatea funcţiei. - Criterii suplimentare
pentru încadrare: - operare P.C. - pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie vacante dosarele de
concurs se depun în termen 20 zile de la data
publicării anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul DSVSA Satu-Mare;
- Informaţii suplimentare; – telefon 0261715956; Dosarul de înscriere va conţine următoarele; a)
formularul de înscriere; b) copia actului de identitate; c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte
care atestă efectuarea unor specializări; d) copia
carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă
care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei
publice; e) cazierul judiciar; f) adeverinţa care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
sau de către unităţile sanitare abilitate; g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să

ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în
copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu
originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Tematica pentru concurs se va pune la dispoziţie
solicitanţilor de către unitate. Director Executiv.
Dr. Nicolae DUMUŢA
Academia de Studii Economice din Bucureşti
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, de execuţie, pe perioadă
nedeterminată şi determinată: -Serviciul Juridic şi
Contencios Administrativ: Consilier juridic II- 1
post studii Superioare, licenţă, domeniul studiilor:
drept/ ştiinţe juridice, vechime în specialitatea
postului: 3 ani; -Centrul de Consiliere şi Orientare
în Carieră: Psiholog- 1 post studii Superioare,
calificare: psiholog cu atestat în specialitatea
Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională/ consilieri de carieră; -Serviciul Marketing
şi Comunicare: Redactor- 1 post studii Superioare,
vechime în specialitatea postului: minimum 5
ani,vechime în muncă: minimum 10 ani; -Direcţia
Economică/ Serviciul Financiar: Casier- 2 posturi
studii Medii, vechime în specialitatea postului:
minimum 1 an; -Direcţia Tehnico Administrativă/
Serviciul Administrativ: Administrator- 1 post
studii Medii; -Direcţia Tehnico Administrativă/
Serviciul Tehnic Investiţii: Inginer- 1 post studii
Superioare finalizate cu licenţă, specialitatea:
instalaţii în construcţii, vechime în specialitatea
postului: minimum 3 ani; -Direcţia Socială/ Serviciul Social: Economist IA- 1 post studii Superioare
de lungă durată, domeniul studiilor: economice;
Referent- 1 post studii Medii, diplomă de bacalaureat; Administrator cămin- 1 post studii Medii,
diplomă de bacalaureat; Muncitor calificat
(fochist)- 1 post, studii Medii Generale (8-10
clase); -Direcţia Socială/ Serviciul Cantină: Referent II- 1 post studii Superioare de scurtă durată,
domeniul studiilor: economice, administrative;
-Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic: Secretar (perioadă determinată, până la
01.08.2016)- 1 post studii Medii cu diplomă de
bacalaureat, vechime în specialitatea postului:
minimum 8 ani, vechime în muncă: minimum 10
ani. Direcţia Învăţământ/ Biroul Programe de
Studii: Secretar- 1 post studii Superioare. Locul de
desfăşurare a concursului: sala 2001A, data:
16.12.2015, ora: 8:30. Data limită de depunere a
dosarelor de concurs: 07.12.2015. Date contact
secretar comisie concurs: Chendea Ruxandra
Maria, Tel. 0213191900/295. Informaţii suplimentare găsiţi pe site–ul: http://resurseumane.ase.ro.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Cumpăr discuri vinil, discuri pick-up. 20-30
RON/ bucata. Contact: 0742.575.175.

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea “Strămoşii poporului
român” reprezintă o luminată
punte de suflet cu românii de
pretutindeni. 0761.674.276.
0733.940.772.

VÂNZĂRI TERENURI
Teren 2500 mp Bucureşti, lângă complex blocuri
21 etaje Asmita Garden, 520E/mp. 0730.186.791

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Teleorman. Citație. Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 188, jud. Teleorman, în numele
Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești, cu sediul în Ploiești, str.
Aurel Vlaicu nr. 22, județul Prahova, în calitate de creditoare, înștiinteaza cetățenii
turci: Dugan Nazmi, cetățenie turcă, născut la 19.10.1969, cu domiciliul în Turcia,
Tekirdag, Merkez, yavuz, str. Gulbahce (rezident în Bacău, str. M. Vitea nr. 3, bl. I, sc.
E, ap. 24), Nadir Camur, cetățenie turcă, născut la 04.10.1953, cu domiciuliul în
Turcia, Buyukada, cart. Cinar Meydani, Dugan Gulcin cetățenie turcă, născut la
14.09.1982, cu domiciliul în Turcia, Tekirdag, Centru, Cartierul Ertugrul, B-dul.
Orduevi (rezident în București, sect. 1, str. Măguricea nr. 5, bl. 3F, ap. 25), Dugan
Ozcan cetățenie turcă, născut la 25.01.1975, cu domiciliul în Turcia, Tekirdag,
Centru, Cartierul Aydougdu, B-dul. Destan (rezident în București, sect. 1, str.
Măguricea nr. 5, bl. 3F, ap. 25), pârâți în dosarul nr. 905/87/2013, aﬂat pe rolul
Tribunalului Teleorman, că pe rolul Tribunalului Teleorman se aﬂă dosarul nr.
905/87/2013, având ca obiect atragerea răspunderii patrimoniale, în care sunt
chemați în judecată pentru termenul din data de 07.12.2015.

PROPUNERI AFACERI
Vând autorizaţie taxi în Braşov+ maşină echipată,
preţ 25000E. 0748848589.

CITAȚII
Domnul Pîrvulescu Iulian, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Craiova, Str.Iancu Jianu, nr.14,
Judeţul Dolj, este chemat la Tribunalul DoljSecţia I civilă, camera 3, c6a, în data de 11 decembrie 2015, ora 8.30, în calitate de intimat, în
contradictoriu cu Consiliul Local al Municipiului
Craiova şi Municipiul Craiova, prin primar, în
dosarul nr. 22024/215/2013, având ca obiect revizuire-acţiune în constatare.

DIVERSE
Lichidatorul judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL notifică creditorii cu privire la deschiderea
procedurii simplificate a insolvenței prevăzută de
Legea nr. 85/2014, împotriva debitoarei S.C.
Dytras SA Spania sucursala București cu sediul în
București, Str. Inginer Pisoni nr. 20, etaj 1, sector
1, J40/9753/2008, CUI 18571530, în dosarul
32478/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului București,
Secția a-VII-a Civilă. Termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanțelor
asupra averii debitorului -30.11.2015, termenul de
verificare a creanțelor, de întocmire, afișare și
comunicare a tabelului preliminar de creanțe
-11.12.2015, termenul de definitivare a tabelului
creanțelor -28.12.2015. Următorul termen de
judecată a fost fixat pentru data de 18.02.2016.
Pentru relații: 021.318.74.25.

NOTIFICĂRI
Just Insolv SPRL notifică deschiderea procedurii
g e n e r a l e d e i n s o l v e n ţ ă î n d o s a r u l n r.
6274/105/2015, Tribunal Prahova, conform
sentinţei nr. sentinţei nr. 1054 din 04.11.2015
privind pe SC Sanolex SRL, cu termenele: depunere declaraţii creanţă 21.12.2015, întocmirea
tabelului preliminar al creanţelor 11.01.2016,
întocmirea tabelului definitiv 05.02.2016, prima
Adunare a Creditorilor având loc în data
15.01.2016 orele 12:30 la sediul administratorului
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judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B.
Just Insolv SPRL notifică deschiderea procedurii
g e n e r a l e d e i n s o l v e n ţ ă î n d o s a r u l n r.
6298/105/2015, Tribunal Prahova, conform
sentinţei nr. sentinţei nr. 1054 din 04.11.2015
privind pe SC Academos Media SRL, cu termenele: depunere declaraţii creanţă 21.12.2015,
întocmirea tabelului preliminar al creanţelor
30.12.2016, întocmirea tabelului definitiv
25.01.2016, prima Adunare a Creditorilor având
loc în data 11.01.2016 la sediul administratorului
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B.
Just Insolv SPRL notifică deschiderea procedurii
g e n e r a l e d e i n s o l v e n ţ ă î n d o s a r u l n r.
5414/105/2015, Tribunal Prahova, conform
sentinţei nr. sentinţei nr. 1049 din 04.11.2015
privind pe SC Baduc Com SRL, cu termenele:
depunere declaraţii creanţă 21.12.2015, întocmirea tabelului preliminar al creanţelor
11.01.2016, întocmirea tabelului definitiv
05.02.2016, prima Adunare a Creditorilor având
loc în data 15.01.2016 orele 13:30 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
Leavis Cont IPURL –administrator judiciar notifică deschiderea procedurii generale a insolvenţei
privind pe SC Panatcom Tv SRL, cu sediul în
Valea Doftanei, Sat Tesila, Punctul Rusu, jud.
Prahova, dosar 3838/105/2015 Tribunalul
Prahova. Termenul pentru depunerea opoziţiilor
10 zile de la primirea notificării, depunere declaraţii de creanţă 24.12.2015, întocmire tabel preliminar 13.01.2016, soluţionare contestaţii şi
depunere tabel definitiv 05.02.2016, adunarea
creditorilor 18.01.2016 ora 14:00 la sediul administratorului. Relaţii la tel 0723880617.

ADUNĂRI GENERALE
Administratorul Agromec Hagiesti SA, convoacă
Adunarea Generală a Acționarilor societății
pentru data de 21 decembrie 2015, ora 11 la sediul
societății din com. Sinești jud. Ialomița, cu următoarea ordine de zi: -Aprobarea unui împrumut de
200.000 lei prin contractarea unui credit de

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane
Fizice. Dosar executare nr. 285675/2009. Nr. 16868/17.11.2015. Anunț privind
vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul
de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 03.12.2015, orele
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Manea Liliana, cu
sediul în loc. Călărași, str. Stejarului nr. 7, bl. D7, sc. 1 B, et., ap. 4, cod ﬁscal, în
dosar de executare nr. 285675/2009, prețul de pornire al licitației pentru acestea
(exclusiv TVA) este: Apartament 82,19 mp - nr. cadastral și totpograﬁc nr. 30/2,2,6
extras de CF 20926 C1-U8 - Mun. Călărași, valoare 195.802 lei, situat în Mun.
Călărași, str. Stejarului nr. 7, bl. D7 (PM 7), sc. IB, et. 2, ap. 6, județul Călărași.
Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori: - Raiffeisen Bank SA prin executor bancar
Stanciu Iulian – Somație nr. 590/14.09.2011. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt
invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de
cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la
bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat,
șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii
taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție
bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele jurudice
române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru
persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru
persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să
se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel ineresat poate introduce contestație la instanța competentă
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitatecu
prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de: 19.11.2015.
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.
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această valoare cu BRD-Groupe Societe Generale,
necesar pentru finanțarea activităților curente,
respectiv a necesarului de capital de lucru; -Aprobarea garanțiilor ce vor fi depuse necesare în
vederea obținerii contractului de credit; -Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească
toate acțiunile și demersurile necesare și utile în
scopul încheierii și semnării contractului de credit
cu BRD Groupe Societe Generale pentru suma de
200.000 lei și a contractelor și celorlale documente
prin care se acordă garanțiile necesare. În caz de
neîndeplinire a cvorumului legal, adunarea se
reprogramează pentru data de 22 decembrie ora 11.
Convocator din data de 19.11.2015 al Adunării
Generale Ordinare a acţionarilor S.C.
AGROMEC Popeşti Leordeni S.A. pentru data
de 05.01.2016: Turcoi Luminiţa în calitate de
Administrator unic al S.C. AGROMEC Popeşti
Leordeni S.A., cu sediul în Oraş Popeşti Leordeni, str. Pârâul Rece nr.3, jud. Ilfov, C.U.I.
482023, J23/2453/2002, în conformitate cu Legea
31/1990 republicată şi modificată, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la
data de 05.01.2016 ora 12 la sediul societăţii,
pentru toţi acţionarii înscrişi la data de referinţă
în Registrul Acţionarilor asigurat de Depozitarul
Central la sfârşitul zilei de 28.12.2015 cu următoarea ordine de zi: 1. Prelungirea mandatului
administratorului unic al societăţii pe o perioadă
de 4 (patru) ani de la data de 05.01.2016 până la
data de 05.01.2020. 2. Diverse. În cazul în care
cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, A.G.O.A. se va ţine a doua zi 06.01.2016,
aceeaşi oră şi în acelasi loc, cu aceeaşi ordine de
zi. Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se
pot consulta la sediul societăţii între orele 12-14
în zilele lucrătoare începând cu data publicării
covocării şi până la ţinerea Adunării Generale
Ordinare. Formularele de procuri speciale se pot
obţine de la sediul societăţii. Persoana de contact
Secretar A.G.O.A., dna. Gheorghe Ancuta.
Informaţii suplimentare la tel. 0744377054.
Data: 19.11.2015.

VINERI / 20 NOIEMBRIE 2015
Convocator: Subscrisa S.C. COMAT Filaret S.A.,
societate în insolvenţă prin Beta Insolvency
IPURL, reprezentată legal de Administratorul
Special dl. Chiru Constantin, conform încheierii
de şedinţă din data de 22.11.2013, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a Civilă, în
dosarul 36810/3/2013, în temeiul legii nr. 85/2006
coroborat cu legea nr. 31/1990, avand sediul social
in Bucuresti, Str. Doina, nr. 17, Sector 5,
J40/8034/2007, Cui: RO 21614895, prin prezenta,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. COMAT Filaret S.A. Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor va avea loc la
sediul societăţii debitoare, situate în Bucureşti, Str.
Doina, nr. 17, Sector 5, în data de 23.12.2015 ora
11:00, cu următoarea Ordine de Zi: 1. Prezentarea
şi aprobarea planului de reorganizare a activităţii
debitoarei S.C. COMAT Filaret S.A. 2. Împuternicirea administratorului special Chiru Constantin
să facă toate diligenţele pentru redactarea în
forma finală, prezentarea în faţa adunării creditorilor şi depunerea la dosarul cauzei a planului de
reorganizare. În cazul neîndeplinirii cvorumului
de validitate stabilit, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va fi reprogramată pentru
24.12.2015 ora 11:00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi
ordine de zi. Începând cu data de 14.12.2015
documentele înscrise pe ordinea de zi se pot
consulta la sediul societăţii de luni până vineri
între orele 11:00–14:00. Informaţii se pot obţine la
nr. de telefon 021/423.31.60. Acţionarii înscrişi în
Registrul Acţionarilor până la sfârşitul zilei de
16.12.2015 vor putea participa la Adunare prin
simpla probă a identităţii acestora făcută cu actul
de identitate sau cu procura specială dată în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi actul
constitutiv al societăţii.
Formularele de procură specială se pot obţine de
la sediul S.C. COMAT Filaret S.A. începând cu
data de 16.12.2015. Procurile speciale pentru
reprezentare vor fi depuse la registratura societăţii
până la data de 18.12.2015.
Convocator: Subscrisa S.C. COMATCHIM International S.A., societate în insolvenţă prin Expert

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri mobile/ Licitația a-II-a. Anul 2015, luna 12, ziua 02, ora
11.00. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se
face cunoscut că în ziua de 02, luna 12, anul 2015, ora 11.00, în localitatea Bolintin
Vale, str. Republicii, bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică
deschisă, următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului S.C. Madi
Comaliment SRL, cu domiciliul ﬁscal în sat Bolintin Deal, com. Bolintin Deal, Bld.
Muncii, nr. 77, județul Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală 8169553. Denumirea
bunului mobil, descriere sumară: Automobil mixt (Autoutilitară) Dacia-D1307, nr.
înmatriculare: GR-02-WRM, nr. de identiﬁcare: UU1D1F1943407972, nr.
omologare: G0DA4N1611I37X4, an fabricație: 2004. Prețul de evaluare sau de
pornire a licitației, exclusiv TVA: 3.300 lei. Cota TVA *): 24%. Total: 3.300 lei. *)
cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%, în
conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice de
aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004, cu modiﬁcările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și
privilegii. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul ﬁind
întocmit astfel: beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, cod IBAN
RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice
de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali (bugetul de stat și bugetul
local) că nu au obligații ﬁscale restante, declarație pe propria răspundere cu privire
la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul
nostru sau la telefon numărul 0246.270520, persoană de contact: Iacob Ilie.

Insolvenţă SPRL, reprezentată legal de Administratorul Special dl Ghitulica Gheorghe, conform
încheierii de şedinţă din data de 08.01.2015,
pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a
Civilă, în dosarul 43518/3/2014, în temeiul legii nr.
85/2014 coroborat cu legea nr. 31/1990, având
sediul social în Bucureşti, Str. Doina, nr.17A,
Sector 5, J40/8017/2007, CUI: RO 21614909, prin
prezenta, convoacă Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor S.C. COMATCHIM International
S.A. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
va avea loc la sediul societăţii debitoare, situate în
Bucureşti, Str. Doina, nr.17A, Sector 5, în data de
23.12.2015 ora 11:30, cu următoarea Ordine de Zi:
1. Prezentarea şi aprobarea planului de reorganizare a activităţii debitoarei S.C. COMATCHIM
International S.A. 2. Împuternicirea administratorului special Ghitulica Gheorghe să facă toate
diligenţele pentru redactarea în forma finală,
prezentarea în faţa adunării creditorilor şi depunerea la dosarul cauzei a planului de reorganizare.
În cazul neîndeplinirii cvorumului de validitate
stabilit, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va fi reprogramată pentru 24.12.2015 ora
11:30, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Începând cu data de 14.12.2015 documentele
înscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul
societăţii de luni pânâ vineri între orele 11:00–
14:00. Informaţii se pot obţine la nr. de telefon
021/423.31.60. Acţionarii înscrişi în Registrul
Acţionarilor până la sfârşitul zilei de 16.12.2015
vor putea participa la Adunare prin simpla probă
a identităţii acestora făcută cu actul de identitate
sau cu procura specială dată în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi actul constitutiv al societăţii. Formularele de procură specială se pot
obţine de la sediul S.C. COMATCHIM International S.A. începând cu data de 16.12.2015. Procurile speciale pentru reprezentare vor fi depuse la
registratura societăţii până la data de 18.12.2015.
Convocare: I. Consiliul de Administraţie al S.C.
ECO-ROM Ambalaje S.A. (denumită în continuare “Societatea”), persoană juridică cu sediul în
Bucureşti, Bd. 1 Mai nr. 53, Pavilion Administrativ, etaj 7, sector 6, înmatriculată la O.R.C-TB
cu nr. J40/16060/2003, Cod Unic de Înregistrare
RO 15944252, în temeiul art. 117 alin. (1) din
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,

republicată cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 15 din Actul Constitutiv al
Societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinara
a Acţionarilor Societăţii la sediul Societăţii– Sala
Ad Lansing, etaj 6 pentru data de 23 Decembrie
2015, la ora 10:00. În cazul în care, la data menţionată în acest paragraf, nu se întruneşte cvorumul
de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al
Societăţii, se convoacă şi se fixează, în temeiul art.
118 din Legea nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cea de-a doua adunare generală
ordinară a acţionarilor la aceeaşi adresă, pentru
data de 24 Decembrie 2015, la aceeaşi oră cu
aceeaşi ordine de zi. II. Ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare este următoarea: 1. Revocarea
unor membri ai Consiliului de Administraţie. 2.
Numirea unor membri ai Consiliului de Administraţie. Lista cuprinzând informaţii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu şi calificarea
profesională a persoanelor propuse pentru funcţia
de administrator se află la dispoziţia acţionarilor,
putând fi consultată şi completată în condiţiile
legii. 3. Împuternicirea unei/unor persoane în
vederea îndeplinirii formalităţilor cerute de legislaţia română pentru publicarea şi înregistrarea
hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor. III. Materialele scrise
referitoare la problemele aflate pe ordinea de zi
vor fi puse la dispoziţia acţionarilor începând cu
data de 18.12.2015 şi vor putea fi consultate la
sediul Societăţii. Bucureşti, 19.11.2015. Consiliul
de Administraţie al Eco-Rom Ambalaje S.A.,
Preşedinte, Bratu Constantin.

LICITAȚII
SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile aflate in patrimoniul societatii debitoare la pretul integral stabilit in raportul de
evaluare. Licitatia are loc in baza Adunarilor
Creditorilor din: 04.08.2015, 30.09.2015 si
10.11.2015. Pretul de pornire al licitatiei este
redus cu 10% din cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitaţia va avea loc pe data de
27.11.2015 orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova.
Relaţii suplimentare 0344104525.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane
Fizice. Dosar executare nr. 133629/2011. Nr. 4353/17.11.2015. Anunț privind
vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul
de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 03.12.2015, orele
14.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Bajan Maria, cu
sediul în loc. Călărași, str. Năvodari nr. 10, bl. G8, sc. 2 E, et., ap. 12, cod ﬁscal, în
dosar de executare nr. 133629/2011, prețul de pornire al licitației pentru acestea
(exclusiv TVA) este: Apartament 81 mp - nr. cadastral și topograﬁc nr. 253/5.3.12
extras de CF 20040C1-U9 și cota de teren aferent 20/1413 - valoare 141.424 lei,
situat în mun. Călărași, str. Năvodari nr. 10, bl. G8 (P 3), sc. 5, et. 3, ap. 12, județul
Călărași. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori: - CEC Bank SA – Sucursala Călărași Contract de ipotecă nr. 237/25.01.2008; - BEJ Timnea Vicentiu Pascal - Dosar de
executare nr. 603/2012. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de
certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele jurudice române - copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel ineresat poate
introduce contestație la instanța competentă în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoștință, în conformitatecu prevederile art. 172-173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de: 19.11.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.
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www.jurnalul.ro
SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil situat
in loc Blejoi, sat Blejoi, nr.4, T 35, Parcela Cc 277/2
jud. Prahova, compus din teren intravilan, in suprafata masurata de 1622 mp, compus din teren si
baraca la pretul de 66.060 lei ( fara TVA). Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu 10% din cel stabilit in
raportul de evaluare. Licitatia are loc in baza Adunarilor Creditorilor din: 04.08.2015, 30.09.2015 si
10.11.2015. Pretul de pornire al licitatiei este redus cu
10% din cel stabilit in raportul de evaluare. Licitaţia
va avea loc pe data de 27.11.2015, orele 13.00 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud
Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525.
SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil situat
in com. Bucov, sat Bucov, str. Sos. DN1B, F.N, T 56,
P2249/7; 8; 9; 10;11, jud. Prahova, compus din teren
intravilan, in suprafata masurata de 27.630 mp, din
acte 27.863, compus din teren, hala industriala C1,
cladire paza, plaforma decantor, imobilul dispune de
bransamente la toate retelele tehnico-edilitare existente in zona ( apa, gaze, energie electrica, fosa
septica) la pretul de 2.009.520 lei (fara TVA). Pretul de
pornire al licitatiei este cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitatia are loc in baza Adunarilor Creditorilor din: 04.08.2015, 30.09.2015 si 10.11.2015. Licitaţia va avea loc pe data de: 27.11.2015, orele 13.00 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud
Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525.
Primăria comunei Roşcani cu sediul în satul Rădeni,
comuna Roşcani, judeţul Iaşi, cod fiscal 16511583,
telefon/fax: 0232.257058, organizează licitaţie publică
cu strigare, pentru închirierea unui spaţiu în suprafaţă
de 16 mp situat în incinta Primăriei Roşcani, din sat
Rădeni comuna Roşcani jud. Iaşi, proprietate publică
a comunei Roşcani, pentru desfăşurare activitate
farmaceutică. Documentaţia de atribuire se poate
achiziţiona de la sediul Primăriei Roşcani compartimentul Secretar, contra sumei de 50 lei. Înscrierea la
licitaţie se va putea face la sediul Primăriei comunei
Roşcani, din sat Rădeni comună Roşcani jud. Iaşi,
până la dată de 3.12.2015, ora 9.00. Licitaţia va avea
loc la sediul Primăriei Roşcani la dată de 4.12.2015
ora 10. Eventualele contestaţii se pot depune la Tribunalul Iaşi .str. Anastasie Panu nr.25, telefon
0232/260600, fax: 0232/260411; e-mail: tribunalul-iasi-info@just.ro, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările
ulterioare.
Compania Naţională “Imprimeria Naţională” -S.A. cu
sediul social situat în Bucureşti, b-dul Iuliu Maniu nr.
244 D, sector 6, scoate la vânzare prin licitaţie cu depunere de ofertă în plic închis, următoarele utilaje-maşini
tipografice: - Hercules Elite, Stanta Bacher RIP Delta
Tower HQS, Delta WS-2000, multilink-Hercules +
accesorii -preţ de pornire 5.453 euro, fără T.V.A.; Imprimanta Creo Scitex Iris 4 Print -preţ de pornire
1.398 euro, fără T.V.A.; - Rama automată de copiat
plăci, model Lastra EM II 110- preţ de pornire 1.059
euro fără T.V.A. Oferta se va depune până la data de
03.12.2015 orele 09:00 prin poştă sau direct la punctul
de lucru al companiei, situat în b-dul Iuliu Maniu nr.
224, sector 6, Bucureşti. Deschiderea ofertelor va avea
loc în data de 03.12.2015 orele 09:30 la sediul C.N.
“Imprimeria Naţională” - S.A. Documentaţia de atribuire se poate obţine de la sediul companiei, începând
cu data de 19.11-02.12.2015, de luni până joi (orele
8.00-16.00), vineri (orele 8.00-13.00), sub condiţia
prezentării B.I./C.I.(original şi copie) şi a unei împuterniciri acordate de către reprezentantul legal în acest
scop. Informaţii suplimentare: Adrian Achim/ Adrian
Vlad - telefon 021/434.88.05-09.
Anunţ privind organizarea licitaţiei principale pentru
vânzarea de masă lemnoasă pe picior; Organizatorul
licitaţiei: R.N.P. – Romsilva, Direcţia Silvică Iaşi, cu
sediul în Iaşi, str. Gh. Asachi nr. 2, telefon 0232244680,
fax 0232244631, e-mail office@iasi.rosilva.ro; Data şi
ora desfăşurării licitaţiei: 23.12.2015, 09:00; Locul
desfăşurării licitaţiei: Iaşi, str. Gh. Asachi nr. 2, județul
Iași; Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor „Regulamentul de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică”
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015. Data
şi ora organizării preselecţiei: 15.12.2015, 12:00; Data
şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:
14.12.2015, 16:30. 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.rosilva.ro. Volumul total de masă

lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 105235 m3, din
care pe natură de produse: - produse principale: 64414
(m3); - produse secundare: 40821 (m3); - produse
accidentale: - (m3); - produse de igienă: - (m3); şi
respectiv pe specii şi grupe de specii: - răşinoase: 293
(m3); - fag: 10584 (m3); - stejari: 11137 (m3); - diverse
specii tari: 36768 (m3); - diverse specii moi: 46453
(m3). Masa lemnoasă oferită spre vânzare nu provine
din fondul forestier proprietate publică a statului,
certificat în sistemul Forest Stewardship Council
(FSC). Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după
încheierea licitaţiei nu se va putea adjudeca, prin
negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute regulament si de reglementările în vigoare. Caietul de sarcini
poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei
începând cu data de: 20.11.2015. Alte informaţii
privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: - documentele prevăzute de regulament pentru înscrierea la
licitație se depun la registratura organizatorului licitaţiei sau se pot trimite prin poştă, fax sau prin poşta
electronică, în format pdf; - 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; - 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; - Ocoalele Silvice Ciurea și
Pădureni, oferă spre vânzare, conform prevederilor
caietului de sarcini al licitației, partizi constituite în
grupaje. Pentru informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei: ing. Ioan
BOLFĂ (tel: 0734885437, e-mail: office@iasi.rosilva.ro,
fax: 0232244631).
CONPET S.A. Ploieşti, achiziţionează bunuri/
servicii/lucrări, confom Normelor procedurale
interne de achiziţii, aprobate prin Hotărârea
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii nr. 4 din 29.04.2014, publicată în Monitorul
Oficial al României, nr. 2823/20.05.2014, partea a
IV-a, Norme revizuite prin Decizia nr 8/10.06.2015
a Consiliului de Administraţie al societăţii. În
perioada 13.11.-19.11.2015 au fost postate pe
site-ul CONPET următoarele achiziţii: - Servicii
de asistenţă la întocmirea manualului de politici
contabile al Conpet SA. -Tuburi cu led (light-emitting diode) clădire dispecerat central, CONPET
SA Ploieşti, str. anul 1848, nr.1-3. - Furnizare,montare, punere în funcţiune şi autorizarea funcţionarii (AF.)centralei termice murală - Staţia de
pompare ţiţei Băicoi Centru. Invitaţiile/anunţurile
de participare, însoţite de documentele care stau
la baza întocmirii ofertelor, se găsesc pe pagină
proprie de internet (www.conpet.ro), la secţiunea
Achiziţii publice: Director Departament Managementul Achiziţiilor şi Investiţiilor Ing. Radu Albu.
Şef Serviciu Achiziţii. Jr. Agripina Tircavu;
Serviciu Achiziţii Exp. Ap Corina Iosif.
Anunţ privind organizarea licitaţiei principale
pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior
aferentă anului de producţie 2016. 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:
21.12.2015 ora 13:00. Locul desfăşurării licitaţiei:
Hotel Dumbrava, Loc. Sibiu, Pădurea Dumbrava, nr.
14. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea
ofertelor scrise în plic închis şi sigilat. Licitaţia este
organizată şi se va desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 924/2015. Data şi ora organizării preselecţiei: 11.12.2015 între orele 08:00
– 14:00. Data şi ora-limită până la care poate fi
depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea
la licitaţie: - pentru preselecţie: data 10.12.2015 ora
16:30; - pentru licitaţie: data 21.12.2015 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 site-ul
www.rosilva.ro, după caz. Volumul total de masă
lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 81719 m3, din
care pe natură de produse: - produse principale:
73686 (m3); - produse secundare: 7403 (m3); produse de igienă: 0 (m3); - produse accidentale: 630
(m3); şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:-răşinoase: 33838 (m3); - fag: 24534 (m3); - stejari: 6365

(m3); - diverse tari: 16555 (m3); - diverse moi:
427 (m3). Masa lemnoasă pe picior oferită
spre vânzare provine din fondul forestier
proprietate publică a statului şi este certificată
în sistemul Forest Stewardship Council
(FSC). Masa lemnoasă pe picior rămasă
neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se
poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi
sau în ziua următoare.Caietul de sarcini poate
fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 20.11.2015. 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
sau se pot trimite prin posta electronică în
format .pdf la adresa office@sibiu.rosilva.ro.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, tariful de participare la licitaţie în valoare de 180,00 lei precum şi o
garanţie de contractare în cuantum de 5% din
valoarea de pornire la licitaţie, pentru
volumul de masă lemnoasă 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. 1. Grupajele de
partizi sunt detaliate în Caietul de sarcini
aferent licitaţiei precum şi în lista partizilor
oferite la licitaţie. 2. Informaţii referitoare la
licitaţie pot fi accesate şi de pe site-ul D.S.
Sibiu www.dssibiu.ro în secţiunea „OFERTA
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COMERCIALĂ”. Pentru informaţii şi date
suplimentare vă puteţi adresa organizatorului
licitaţiei: persoană de contact: Alin Anghel,
număr de telefon: 0269232981, fax:
0269241804. Director, Ioan Terea.

PIERDERI
S C S p e e d Tr a n s f e r F i n a n c i a r S R L ,
J40/7533/11.04.2004, CUI 16409339 anunță
pierderea ștampilei formă rotundă cu
amprenta SC Speed Transfer Financiar SRL,
P.L.Rm.Sărat. O declară nulă.
Pierdut Atestat Persoană Desemnată Serie
38927 Sandu Maria Florentina, Jud.Prahova,
Com.Bărcăneşti.
Perdut certificat CPC marfă pe numele
Răducan Ion valabil de la 06.12.2014 până la
05.12.2019. Îl declar nul.
S.C. Forno D’oro S.R.L., CF RO 14695331,
J26/470/2002, declară nule (pierdute) următoarele documente ale casei de marcat marca
DATECS model MP55 seria 12240633 din
punctul de lucru str. Mariuca nr.23A, sector 4,
București: declarație de instalare, nr. de ordine
ANAF, carte de identitate, registru special.
Piedut act de concesiune eliberat de Parohia
Mărcuța pentru locul de veci de la Figura 15
loc 28, cu suprafața de 2,5mp pe numele
Ionescu Radu- Liviu și Ionescu Virginia soție,
Preda Corina fica. Îl declar nul.
Declar pierdută legitimația de student al Univ.
Carol Davila pe numele Cătălin Drăgan.
Declar pierdută legitimație R.S.V.T.I. pe
numele Vredea Oswald Heinrich Mihael, eliberată de C.N.C.I.R.. O declar nulă.

publicitate

