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OFERTE SERVICIU
l S.C. Instal Roland S.R.L. 
angajează personal calificat 
pentru funcţia de vinificator. 
Informaţii la tel: 0744.697.539.

l Angajăm personal de cură-
ţenie, program scurt de dimi-
neaţă, 3 ore pe zi, în noul Mall de 
la parcul IOR, salariul compe-
titiv, plătit fără întârziere, 
căutăm oameni calzi, cu bun-simţ 
şi foarte serioşi. 0757.117.471.

l Primăria Comunei Mihai 
Eminescu organizează în data de 
13 septembrie 2016 ora 10.00 
proba scrisă, 15 septembrie 2016 
ora 10.00 interviul, concurs 
pentru ocuparea postului 
contractual vacant de asistent 
medical comunitar debutant. 
Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul Primăriei Comunei 
Mihai Eminescu şi pe site-ul: 
mihaieminescu.botosani.ro. 
Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei  Comunei Mihai 
Eminescu. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Mihai Eminescu - loc. 
Ipoteşti, com. Mihai Eminescu , 
jud. Botoşani – sau la telefon 
0231512183.

l Biroul Român de Metrologie 
Legală organizează concurs 
pentru ocuparea unui post 
vacant de Economist, gradul IA, 
în cadrul Direcţiei Regionale de 
Metrologie Legală Craiova. Locul 
şi data până la care se pot depune 
dosarele de înscriere: sediul 
DRML Craiova din bd.Gh.Chiţu, 
nr.58, Craiova, jud.Dolj, tel/fax: 
0 2 5 1 . 5 1 0 . 2 0 4 -  i n t . 1 1 1 , 
0251.510.042- secretariat. Locul, 
ora  ş i  data  desfăşurăr i i : 
14.09.2016, ora 14.00- proba 
scrisă, 16.09.2016, ora 10.00- 
interviul. 

l Primăria comunei Peştera, 
judeţul Constanţa, organizează la 
sediul instituţiei din str. Izvorului, 
nr. 25A, concurs de recrutate 
pentru ocupare funcţie publică 
de execuţie vacantă, pe durată 
nedeterminată, de: 1. Consilier 
clasa I, grad profesional debu-
tant, în cadrul compartimentului 
Impozite şi Taxe, în perioada: 21 
-23 septembrie 2016, astfel: 21 
septembrie 2016, ora 10.00 
-proba scrisă; 23 septembrie 
2016, ora 10.00 -interviu, pentru 
candidaţii declaraţi admişi la 
proba scrisă. Condiţii generale de 
participare: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevă-
zute de art .54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. Condiţii specifice: 1.
Funcţia publică de Consilier 
clasa I, grad profesional debutant 
-studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la 
secretariatul comisiei, în termen 
de 20 de zile de la data publicării 
anunţului in Monitorul Oficial. 
Relaţii la telefon: 0241.856.800 
compartiment Resurse Umane 
sau la sediul instituţiei.

l Primăria Comunei Marga, cu 
sediul în satul Marga, nr.217, 
județul Caraş-Severin, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de 
şef S.V.S.U.Marga, conform 
H.G.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Probă 
scrisă în data de 13.09.2016, ora 
10.00; -Interviu în data de 
13.09.2016, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
datul trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții generale: 
-Cunoaşte limba română scris şi 
vorbit; -Are capacitatea de exer-
cițiu; -Are domiciliul sau este 
rezident în Comuna Marga; -A 

absolvit liceul cu diplomă de 
bacalaureat sau minim 10 clase şi 
şcoală profesională; -Are o stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează 
precum şi următoarele condiții 
specifice postului; -Permis de 
conducere categoriile B,C şi D; 
-Atestat pentru transport 
persoane; -Cunoştințe de meca-
nică auto pentru categoriile B,C 
şi D; -Vechime în domeniu 5 ani. 
Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei comunei Marga. 
Relații suplimentare la sediul 
primăriei. Persoană de contact: 
dl.Mărgan Nicolaie, secretarul 
comunei, telefon 0762.213.000, 
e-mail: primaria.marga@gmail.
com

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Buzău organi-
zează concurs în data de 
14.09.2016 (proba scrisă) şi 
19.09.2016 (interviu) pentru 
ocuparea unor posturi vacante cu 
încadrare pe perioadă nedermi-
nată după cum urmează: -Consi-
lier gradul I –specializare 
economică; -Consilier cadastru 
gradul II; -Consilier cadastru 
debutant. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 3 din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. Dosarele de înscriere se 
d e p u n  p â n ă  l a  d a t a  d e 
02.09.2016, ora 16,00 la sediul 
instituţiei. Detalii privind condi-
ţiile specifice, bibliografia şi 
tematica de concurs sunt disponi-
bile pe pagina oficială www.
ocpibz.ro. Informaţii suplimen-
tare se obţin la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Buzău din Buzău, b-dul 
Nicolae Bălcescu nr.48, Biroul 
Resurse Umane şi Interogare 

B a z e  d e  D a t e ,  t e l e f o n 
0238/711036.

l Primăria comunei Peştera, 
judeţul Constanţa, organizează la 
sediul instituţiei din str. Izvorului, 
nr. 25A, concurs de recrutate 
pentru ocupare funcţie publică 
de execuţie vacantă, pe durată 
nedeterminată, de: 1. Consilier 
clasa I, grad profesional debu-
tant, în cadrul compartimentului 
Impozite şi Taxe, în perioada: 21 
-23 septembrie 2016, astfel: 21 
septembrie 2016, ora 10.00 
-proba scrisă; 23 septembrie 
2016, ora 10.00 -interviu, pentru 
candidaţii declaraţi admişi la 
proba scrisă. Condiţii generale de 
participare: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevă-
zute de art .54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. Condiţii specifice: 1. 
Funcţia publică de Consilier 
clasa I, grad profesional debutant 
-studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la 
secretariatul comisiei, în termen 
de 20 de zile de la data publicării 
anunţului in Monitorul Oficial. 
Relaţii la telefon: 0241.856.800 
compartiment Resurse Umane 
sau la sediul instituţiei.

l Administratia Serviciilor 
Sociale Comunitare Ploiesti , în 
conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011 cu modificările si 
completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant: Medic 
Dentist – 1 POST. Conditii de 
participare:-  studii superioare de 
lungă durată cu diplomă de 
licentă în domeniul medicină 
dentară sau diplomă de medic 
dentist; -   vechime minimă în 
specialitatea studiilor 1 an; - aviz 
de liberă practică eliberat de 
Colegiul Medicilor; -   conditii 
generale prevăzute de art. 3 din 
H.G. nr. 286/2011, actualizată. 
Conditii specifice:  - abilităti de 
comunicare; -  calităti personale 
în raport cu functia: disciplinat, 
punctual, receptiv fată de cunos-
tintele specific muncii, cu simt de 
răspundere; -  certificare ca 
membru al Colegiului Medicilor 
Dentisti Prahova. Concursul se 
va desfăsura la sediul din strada 
Postei, nr.6, după cum urmează: 
- proba scrisă va avea loc în data 
de 19.09.2016; -  interviul va avea 
loc în data de 21.09.2016. Dosa-
rele de înscriere se depun la 
registratura institutiei din str. 
Postei, nr.6, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anuntului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a   III a.   
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să contină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art.6 din H.G. nr. 286/2011, actu-
alizată. Conditiile de participare 
sunt afisate la sediul institutiei 
din str. Postei, nr. 6 si pe site-ul 
institutiei www.asscploiesti.ro. 
Relatii suplimentare se pot obtine 
la compartiment Resurse Umane 
- tel. 0244/511137 tasta 6.
 
l Primăria municipiului 
Râmnicu Sărat organizeaza 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor  funcţii 
publice de execuţie vacante: - 

consilier clasa I, grad profesional 
debutant în cadrul Comparti-
mentului Încasare, Constatare, 
Debitare şi Amezi Persoane 
Fizice - Serviciul Impozite si Taxe 
Locale – Direcţia Economică – 
Aparatul de specialitate al 
Pr imaru lu i  munic ip iu lu i 
Râmnicu Sărat. - consilier clasa 
I, grad profesional superior in 
cadrul Compartimentului Înca-
sare, Constatare, Debitare şi 
Amezi Persoane Fizice -  Servi-
ciul Impozite si Taxe Locale – 
Direcţia Economică – Aparatul 
de specialitate al Primarului 
municipiului Râmnicu Sărat. - 
consilier clasa I, grad profesional 
asistent în cadrul Compartimen-
tului Inspecţie Fiscală si Execu-
tări Silite Persoane Fizice -  
 Serviciul Impozite si Taxe Locale 
– Direcţia Economică – Aparatul 
de specialitate al Primarului 
municipiului Râmnicu Sărat. - 
consilier clasa I, grad profesional 
principal în cadrul Comparti-
mentului Inspecţie Fiscală si 
Executări Silite Persoane Fizice -  
Serviciul Impozite si Taxe Locale 
– Direcţia Economică – Aparatul 
de specialitate al Primarului 
municipiului Râmnicu Sărat. 
Concursul va avea loc la sediul 
Primariei municipiului Râmnicu 
Sărat în data de 27.09.2016, ora 
10,00 – proba scrisă, iar în data 
de 29.09.2016, ora 10,00 – inter-
viul. Condiţiile de participare, la 
concursul menţionat mai sus, 
sunt cele prevăzute în  art.54 si 
57 alin.(1), (2), (3), (4), (5) lit.a), 
b) si c) din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici republicată, actualizată. 
Aceste condiţii de participare la 
concurs se vor afişa la sediul 
Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat, precum si pe site-ul Primă-
riei municipiului Râmnicu Sărat 
www.primariermsarat.ro. Dosa-
rele de înscriere la concurs  se pot 
depune în termen de 20 de zile de 
la data publicarii anunţului, la 
sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat. Dosarele de 
înscriere trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute in art. 49 din H.G. nr. 
611/2008, actualizată. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat şi la numarul de 
telefon 0238561946.

l Aeroclubul României cu sediul 
în Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu 
nr.54 sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea unor 
posturi vacante în data de 
20.09.2016, ora 10.00  proba 
scrisă, respectiv în data de 
26.09.2016, ora 10.00 interviu. 
Dosarele se depun la sediul Aero-
clubului României până la data 
de 02.09.2016, ora 12.00. Relaţii 
suplimentare se obţin la telefon 
0372.705.952 –persoana de 
contact Călin Cristiana.  Candi-
daţii trebuie  să îndeplinesca 
condiţiile specifice pentru postul 
scos la concurs astfel: Coman-
dant  Adjunct Aeroclub Teritorial 
Arad– 1 post: -studii medii; 
-licenţă de personal navigant+ 
calificare de instructor+ experi-
enţă ca instructor de min.1 an. 
Comandant  Adjunct Aeroclub 
Teritorial Baia Mare– 1 post: 
-studii medii; -licenţă de personal 
n a v i g a n t +  c a l i f i c a r e  d e 
instructor+ experienţă ca 

instructor de min.1 an. Pilot 
instructor-  AT Braşov– 1 post: 
-studii medii; -licenţă de personal 
navigant+ calificare de instructor.  
Inginer aviaţie debutant– AT 
Compartimentul Operaţiuni Sol- 
1 post: -Studii superioare 
tehnice– Facultatea de inginerie 
aerospaţială.  Inginer aviaţie 
debutant– AT Bucureşti- 1 post: 
-Studii superioare tehnice– 
Facultatea de inginerie aerospa-
ţială. Inginer aviaţie clasa IV – 
Biroul Managementul Calităţii şi 
Mediu- 1 post: -Studii superioare 
tehnice– Facultatea de inginerie 
aerospaţială; -Certificat/ adeve-
rinţă de stagiu conf. Legii 
nr.335/2013 vizat de Inspecto-
ratul Teritorial de Muncă; -min. 6 
luni vechime în specialitate. 
Inginer clasa II –Compartiment 
infrastructură 1 post: -Studii 
superioare tehnice– Facultatea 
de construcţii şi instalaţii; -Certi-
ficat/ adeverinţă de stagiu conf. 
Legii nr.335/2013 vizat de Inspec-
toratul Teritorial de Muncă; 
-min. 6 luni vechime în speciali-
tate. Inginer debutant– Compar-
timent infrastructură 1 post: 
-Studii superioare tehnice– 
Facultatea de construcţii şi insta-
laţii. Şef sector tehnic- AT 
Piteşti– 1  post: -studii medii; 
-deţine licenţă  de personal tehnic 
aeronautic în termen de valabili-
tate în ultimii 2 ani. Mecanic 
întreţinere aparate lansare la 
zbor cl I– AT Cluj– 1 post: 
-şcoala profesională; -deţine 
licenţă de  MIALZ în termen de 
valabilitate  sau  are  pregătirea 
de specialitate corespunzătoare 
funcţiei şi min. 6 ani de experi-
enţă în activitatea tehnică aero-
nautică.
Calendarul de desfăşurare a 
concursului: -22.08– 02.09.2016 
-depunere dosare  înscriere 
concurs (ora 12,00); -06.09.2016 
-selecţie dosare şi afişare rezultat; 
-07.09.2016 -depunere contestaţii 
selecţie dosare; -08.09.2016 -solu-
ţionare contestaţii selecţie dosare 
şi afişare; -20.09.2016 -proba 
scrisă– ora 10.00; -21.09.2016 
-afişare rezultate proba scrisă; 
-22.09.2016 -depunere contestaţii 
proba scrisă; -23.09.2016 -soluţio-
nare contestaţii probă scrisă şi 
afişare; -26.09.2016 -interviu 

Ministerul Finanțelor Publice. 
Agenția Națională de Admi-
nistrare Fiscală. Direcția Ge-
nerală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești. Biroul Achiziții 
Publice. Nr. 13762/19.08. 
2016. Anunț licitație. Direcția 
Generală Regională a Finan-
țelor Publice - Ploiești, cu 
sediul in Ploiești, str. Aurel 
Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, 
telefon 0244.407710, fax 
0244.593906, organizează în 
ziua de 01.09.2016, ora 
12.00, licitație deschisă cu 
strigare, în vederea încheierii 
Acordului - Cadru privind: 
,,Cedarea dreptului de folo-
sință (închiriere) a unui spațiu 
de 35,00 mp pentru activități 
de cater ing la DGRFP - 
Ploiești„. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 31.08.2016, 
ora 13.00. Detaliile privind 
licitația publică cu strigare se 
găsesc la adresa: https: 
//static.anaf.ro/static/30/ 
Ploiesti/20160818152231_dsi
_13751.pdf.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal 
Municipal Fetești. Dosar de executare nr. 361. Nr. 10705/18.08.2016. Anunțul privind vânzarea pentru 
bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, Luna 09, Ziua 15. În temeiul art. 250, alin. (2) 
din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 15, luna 09, 
orele 10.00, anul 2016, în localitatea Fetești, str. Ceahlăului, Ans. 44 Parter, se va vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri imobile, reprezentând teren arabil extravilan în suprafață totală de 62.500 
mp, aparținând numiților Barbu Marian și Barbu Angelica - Luiza, în calitate de garanți ipotecari pentru 

 debitorulSC Kanalguss Group SRL, conform contract de ipotecă autentificat sub nr. 361/15.05.2014, 
cu domiciliul fiscal în comuna Mogoșoaia, str. Marinarilor, nr. 20, jud. Ilfov, bl. …, sc. …, etaj …, ap. …, 
cod de identificare fiscală 2067090: - Teren extravilan în suprafață de 45.000 mp, T 5739/4,P A 11, nr. 
cadastral 272, preț de evaluare 69.166 lei/ de pornire al licitației 69.166 lei (exclusiv TVA); - Teren 
extravilan în suprafață de 17.500 mp, T 5739/4,P A 13, nr. cadastral 271, preț de evaluare 25.482 lei/ 
de pornire al licitației 25.482 lei. Bunurile imobile sunt situate în extravilanul com. Vlădeni, având 
destinația de teren arabil. *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea 
bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este 
…/ scutit de TVA, conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. **) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă 
pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este …/ scutit de TVA, conform art. 292, 
alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Licitația se află la primul termen. 
Prețul de pornire al licitației este prețul de evaluare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare 
sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 
de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la 
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. 
d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, când urmează să se ia măsuri 
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă 
puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0243.364750, int. 18.
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î n c e p â n d  c u  o r a  1 0 , 0 0 ; 
-27.09.2016 -afişare rezultate 
interviu;  -28.09.2016 -depunere 
contestaţii interviu; -29.09.2016 
-soluţionare contestaţii interviu şi 
afişare rezultate finale. Infor-
maţii privind înscrierea la 
concurs şi depunerea dosarelor: 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nescă condiţiile minime de 
vechime în specialitate  necesare 
exercitării funcţiei; În termen de  
10 zile de la publicarea anun-
ţului, respectiv până în data de 
02.09.2016 ora 12.00, candidaţii 
depun dosarul de concurs care va 
conţine obligatoriu: a) Formu-
larul de înscriere (se pune la 
dispoziţie de către Serviciul 
Resurse Umane al Aeroclubului 
României); b) Copia actului de 
identitate; c) Copia diplomei de 
studii şi a altor acte care atestă 
efectuarea specializării d) Copii 
licenţe care atestă specializarea 
pentru postul solicitat ( pentru 
presonalul navigant şi tehnic); e) 
Copie carnet zbor–  pentru perso-
nalul navigant;  f)  Copia carne-
tului de muncă şi/sau adeverinţă 
care  să ateste vechimea în 
muncă  şi după caz, vechimea în 
specialitate necesare ocupării 
funcţiei; g) Curriculum Vitae; h) 
Cazierul judiciar. i) Adeverinţă 
care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată de 
medicul de familie sau  de către 
unităţi sanitare abilitate şi  care 
să conţină în clar, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia– 
în format standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii Publice; 
Actele prevăzute la  pct 2 lit.b)-f)  
vor fi   prezentate şi în original,  
în vederea verificării conformi-
tăţii copiilor cu acestea.

VÂNZĂRI TERENURI  
l Vând teren stradal, 1540 mp, 
comuna Dobreşti - Argeş. Tel. 
0744498374.

CITAȚII  
l Numitul Sava Lupascu, cu 
ultimul domiciliu în comuna 
Ținteşti, județul Buzău, este citat 
la Judecătoria Buzău, în dosarul 
728/200/2016 pentru termenul 
din data de 09.09.2016. Pe 
această cale invităm orice 
persoană care poate oferi detalii 
despre dispărutul Sava Lupăscu 
să facă acest lucru la termenul 
sus menționat, fiind demarată 
procedura de declararea morții 
dispărutului Sava Lupascu.

l Numitii Mihai Valentin Si 
Mihai Liliana, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in Buzau, cart. 
Micro XIV, str. Stadionului, Bloc 
23 scara B, ap.36, in calitate de 
parati in dosarul nr.722/200/2016 
aflat pe rolul Judecatoriei Buzau, 
avand ca obiect “contestatie la 
executare”, sunt citati in aceasta 
instanta la termenul de judecata 
din 07.09.2016, complet civil 02, 
ora 9.00.

l Numitul Băicoianu Ion cu 
domiciliul necunoscut este 
chemat în data de 28.09.2016 ora 
09.00 la Judecătoria Videle, jud. 
Teleorman, în calitate de pârât în 
proces cu Niculae Ioana în 
dosarul nr. 117/335/2016. În caz 
de neprezentare se judecă în 
lipsă.

SOMAȚII  
l Emisa in temeiul art.130 din 
Decretul –Lege nr. 115/1938 
astfel cum s-a dispus prin Inche-
ierea de sedinta din data de 
18.08.2016, a Judecatoriei Ineu in 
dosar 890/246/2016 privind 
cererea  formulata  de  catre 
petentul Faur Ioan Teodor , 
domiciliat in Sicula nr. 430 jud. 
Arad . Petentul   solicita sa se 
constate ca  a dobandit prin 
uzucapiune dreptul  de proprie-
tate prin jontiunea posesiilor,a-
supra  imobilulul teren intravilan 
in suprafata de 1439 mp  inscris 
in CF nr.306551 Sicula provenit 
din conversia de pe hartie a CF 
nr. 1731 nr top.1009/2-6, a propri-
etarului  tabular de sub B1 
defuncta Albis Ana (sotia lui 
Albis Pascu nascuta Sas Ana ) 
decedata in 17.12.1972 in Arad, 
asupra caruia petentul sustine ca 
antecesorul sau, defunctul Faur 
Ioan decedat  la  data  de 
05.03.2015 l-a posedat util nein-
trerupt, neechivoc si sub nume de 
de proprietar din anul 1972 de 
catre tatal petentului, iar dupa 
aceea imobilul a ramas in posesia 
si folosinta petentului,  exerci-
tand o posesie utila,respectiv 
continua,netulburata , publica si 
sub nume de proprietari. Toti cei 
interesati sunt chemati sa inain-
teze opozitie DE INDATA la 
Judecatoria Ineu deoarece in caz 
contrar, in termen de o  luna de la 
ultima afisare sau publicare  se 
va proceda la analizarea cererii 
petentului pentru constatarea 
dreptului sau de proprietate. 

l Emisa in temeiul art. 130 
decretul-Lege nr. 115/1938, astfel 
cum s-a dispus prin incheierea de 
sedinta din data de 18.08.2016 
privind cererea formulate de 
petentii borlea avram si Borlea 
Florica ambii cu domiciliul in 
Sicula Nr. 329, jud. Arad inregis-
trata pe rolul Judecatoriei ineu la 
data de 18.07.2016 sub dosar nr. 
1092/246/2016. Petentii solicita sa 
se constate ca au dobandit prin 
uzucapiune dreptul de proprie-
tate, asupra imobilului inscris in 
CF nr. 303179 sicula, CF vechi nr. 
3369 Sicula nr top 791.798.4 
compus din teren intravilan in 
suprafata de 1439 mp situate in 
comuna Sicula (a1), asupra 
caruia sunt inscrisi ca proprietary 
tabulari sub B.1, defunctul 
Borlea Florian, decedat la data 
de 27.05.1982 si defunct Borlea 
Floare, nascuta Belean, decedata 
la data de 15.04.1972, imobil 
asupra caruia petentii suustin ca 
au exercitat posesia de peste 30 
de ani, incepand cu anul 1983 si 
pana in prezent. Toti cei intere-
sati au posibilitatea sa depuna 
DE INDATA la Judecatoria 
Ineu, intrucat in caz contrar in 
termen de o luna de la ultima 
afisare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii 
reclamantilot cu privire la 
constatarea dreptului sau de 
proprietate.  

DIVERSE  
l Lichidatorul judiciar Dinu, 
Urse Și Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschi-
derea procedurii simplificate a 
insolvenței prevăzută de Legea 
nr. 85/2014, împotriva debitoarei 

S.C. Justnec S.R.L. cu sediul în 
Com. Pauleşti, Sat Gageni nr. 
1 0 3 9 ,  j u d e ț u l  P r a h o v a , 
J29/720/1998, CUI 10729725, în 
dosarul 4526/105/2016 aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova, 
Secția a-II-a Civilă, de Conten-
cios Administrativ şi Fiscal. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanțelor asupra averii debito-
rului- 19.09.2016, termenul de 
verificare a creanțelor, de întoc-
mire, afişare şi comunicare a 
tabelului preliminar de creanțe 
28.09.2016, termenul de definiti-
v a r e  a  t a b e l u l u i  c r e a n -
țelor-24.10.2016. Următorul 
termen de judecată a fost fixat 
pentru data de 21.10.2016. 
Pentru relații: 021.318.74.25. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocarea Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor Nr. 
161/18.08.2016: Administratorul 
unic al societăţii NIMB Pipera 
S.A., cu sediul în Bucureşti, 
Sector 2, Șoseaua Vergului, nr.8, 
Corpul 4C, România, înmatricu-
lată la Oficiul Registrului Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti sub nr. J40/11438/1992, 
având cod unic de înregistrare 
RO 324643, În temeiul Legii nr. 
31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare 
Legii nr. 297/2004 privind piaţa 
de capital, cu modificările şi 
c o m p l e t ă r i l e  u l t e r i o a r e , 
Convoacă: Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor în data 
de 22.09.2016, ora 12:00  la sediul 
societăţii situat în Bucureşti, 
Sector 2, Șoseaua Vergului, nr.8, 
Corpul 4C, România, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi la S.C. 
NIMB Pipera S.A. Bucureşti, 
până la sfârşitul  zi lei  de 
16.09.2016, considerată dată de 
refererinţă. Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor va avea 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea prelungirii creditelor 
ROSE-2010-000979-WCL 
/20 .07 .2010 ,  ROSE-2010-
000981-WCL /20.07.2010 si 
ROSE-2015-000017-ST 
/17.07.2015 acordate de către 
UniCredit Bank S.A. către S.C. 
Inorogul Impex S.R.L. şi menţi-
nerea garanţiilor până la rambur-
sarea integrală a acestor 
facilităţi. 2. Menţinerea garanţi-
ilor constituite anterior până la 
rambursarea integrală a facilită-
ţilor pentru garantarea cărora au 
fost constituite: -ipoteca imobi-
liară şi interdicţiile de înstrăi-
nare,  grevare,  închir iere , 
dezmembrare, alipire, demolare, 
restructurare, amenajare şi 
construire, asupra bunului imobil 
situat în Bucureşti Șos Vergului 
nr.8, sector 2, Bucureşti, proprie-
tatea lui NIMB Pipera S.A., 
identificat cu număr cadastral 
18570 şi înscris în cartea funciară 
a unităţii administrativ- terito-
riale nr. 92240 a loc. Bucureşti; 
-Bilete la ordin emis de Inorogul 
Impex S.R.L. în favoarea Băncii 
stipulat “fără protest” şi avalizat 
în nume personal de către S.C. 
NIMB Pipera S.A..  3. Aprobarea 
noilor garanţii pentru creditele 
identificate mai sus: -Bilet la 
ordin emis de Inorogul Impex 
S.R.L. în favoarea Băncii stipulat 
fără protest şi avalizat în nume 

personal de către S.C. NIMB 
Pipera S.A.  Pentru prelungirea 
creditelor contractate în baza 
contractelor de credit ROSE-
2010-000979-WCL /20.07.2010, 
ROSE-2010-000981-WCL 
/20.07.2010 şi ROSE-2015-
000017-ST /17.07.2015. 4. Ratifi-
carea actelor adiţionale de la 1 la 
3 încheiate la contractul de credit 
ROSE-2015-000017-ST 
/17.07.2015, actelor adiţionale de 
la 1 la 23 încheiate la contractul 
d e  c r e d i t  R O S E - 2 0 1 0 -
000979-WCL /15.07.2010 şi 
actelor adiţionale de la 1 la 24 
încheiate la contractul de credit 
ROSE-2010-000981-WCL/ 
20.07.2010 cu privire la  facilită-
ţile contractate de către Inorogul 
Impex S.R.L. de la Unicredit 
Bank S.A. 5. Să aprobe sau să 
modifice situaţia financiară 
pentru anul în curs, pe baza 
rapoartelor prezentate de admi-
nistratorul unic, rapoarte întoc-
mite de către cenzorii societăţii. 
Acţionarii cu drept de vot au 
posibilitatea de a vota prin cores-
pondenţă, înainte de Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor. Acţionarii persoane fizice 
pot participa la şedinţă în nume 
propriu sau prin reprezentare, cu 
împuternicire dată unui alt acţi-
onar sau unei alte persoane decât 
acţionar pe bază de procură 
specială. Acţionarii persoane 
juridice pot participa la şedinţă 
prin persoana căreia i s-a delegat 
competenţa de reprezentare sau 
printr-o persoană desemnată de 
aceştia în condiţiile documen-
tului lor de constituire. În cazul 
în care la data menţionată mai 
sus nu se întrunesc condiţiile de 
validitate/ cvorumul de prezenţă 
prevăzute de Legea nr. 31/1990 şi 
de Actul Constitutiv al Societăţii, 
se convoacă şi se fixează cea de-a 
doua Adunare Generală Ordi-
nară a Acţionarilor pentru data 
de 26.09.2016, ora 12:00. S.C. 
NIMB Pipera S.A. Administrator 
unic, Monceanu Emilian.

LICITAȚII  
l Debitorul SC Petroconstruct 
Carpați SRL societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: Proprietate 
imobiliară Spațiu comercial 
(parter şi subsol) situat în str. 
General Petre Popovat nr. 29-31, 
sector 6, Bucureşti, suprafață 
utilă parter 256,42 mp, suprafață 
subsol 22,12 mp +teren în cotă 
indiviză de 1/3 din suprafață 
totală de 779 mp, conform măsu-
rătorilor cadastrale, aparținând 
SC Petroconstruct Carpați SRL. 
Prețul de pornire al licitației 
pentru proprietatea imobiliară 
este de 264.769 euro. Prețul Caie-
tului de sarcini este de 9.000 lei, 
exclusiv TVA. Prima şedință de 
licitație a fost fixată la data de 
31.08.2016, ora 15.00, iar dacă 
proprietatea imobiliară nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele şedințe de licitații au fost 
fixate în data de 07.09.2016, 
14.09.2016,  21.09.2016 ş i 
28.09.2016, la acelaşi preț de 
pornire. Participarea la licitație 
este condiționată de: -consem-
narea în contul nr. RO95CECE-
B31701RON2243676 deschis la 
CEC BANK SA Sucursala 
Alexandru Obregia, până la data 

şi ora stabilite pentru şedința de 
licitație, a garanției de 10% din 
prețul de pornire al licitației; 
-achiziționarea până la data şi 
ora stabilite pentru şedința de 
licitație a Caietului de sarcini. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr. 71, et.5, sector 1. 
Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. 

l Organizatorul licitaţiei: 
Primăria Magura Ilvei, str.Princi-
pala, nr.420, loc.Măgura Ilvei, 
j u d . Bis t r i ţa -Năsăud,  te l . 
0263.375.865, fax.0263.375.711, 
e-mail: primariamagurailvei@
yahoo.com. Data şi ora desfăşu-
rării licitaţiei: 06.09.2016, orele 
12.00. Locul desfăşurării licita-
ţiei: sediul Primăriei Măgura 
Ilvei, str.Principală, nr.420, loc.
Măgura Ilvei. Tipul licitaţiei: 
licitaţie publică cu strigare. Lici-
taţia este organizată şi se va 
desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul fores-
tier proprietate publică a 
comunei Magura Ilvei, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului 
nr.924/2015. Data şi ora organi-
zării preselecţiei: 30.08.2016, 
orele 12.00. Data şi ora-limită 
până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie 
ş i  înscr ierea  la  l ic i taţ ie : 
29.08.2016, orele 16.00. Lista 
partizilor care se licitează, preţul 
de pornire a licitaţiei şi pasul de 
licitare pentru fiecare partidă 
sunt afişate la sediul organizato-
rului şi pe site-ul: www.primaria-
magurailvei.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă pe picior oferit la 
licitaţie este de 4.890m3, din care: 
1.Pe natură de produse: a.
Produse principale: 4.890m3; 
b.Produse secundare: 0m3; c.
Produse de igienă: 0m3; d.
Produse accidentale: 0m3. 2.Pe 
specii şi grupe de specii: a.Răşi-
noase: 3.159m3; b.Fag: 1.665m3; 
c.Diverse tari: 57m3; d.Diverse 
moi: 9m3. 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 reglemen-
tările în vigoare. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la 
sediul organizatorului licitaţiei 
începând cu data de 22.08.2016. 
Alte informaţii privind organi-

zarea 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.Grănice-
rilor, nr.174, jud.Bistriţa-Năsăud 
(contact: 0764.775.911 -ing.Luchi 
Macedon, şi 0263.378.360 -secre-
tariat). Pentru informaţii şi date 
suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei sau la 
sediul Ocolului silvic Valea Ilvei.

l Organizatorul licitaţiei: 
Primăria Lunca Ilvei, str.Grăni-
cerilor, nr.198, loc.Lunca Ilvei, 
jud .Bis t r i ţa -Năsăud,  t e l . 
0263.378.151, fax.0263.378.008, 
e-mail: primarialuncailvei@
yahoo.com. Data şi ora desfăşu-
rării licitaţiei: 06.09.2016, orele 
14.00. Locul desfăşurării licita-
ţiei: sediul Primăriei Lunca Ilvei, 
str.Grănicerilor, nr. 198, loc. 
Lunca Ilvei. Tipul licitaţiei: lici-
taţie publică cu strigare. Licitaţia 
este organizată şi se va desfăşura 
conform prevederilor Regula-
mentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică a comunei 
Lunca Ilvei, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr.924/2015. 
Data şi ora organizării preselec-
ţiei: 30.08.2016, orele 14.00. Data 
şi ora-limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru 
preselecţie şi înscrierea la lici-
taţie: 29.08.2016, orele 16.00. 
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.primarialuncailvei.ro. 
Volumul total de masă lemnoasă 
pe picior oferit la licitaţie este de 
4.259m3, din care: 1.Pe natură de 
produse: a.Produse principale: 
0m3; b.Produse secundare: 
1.751m3; c.Produse de igienă: 
1.130m3; d.Produse accidentale: 
1.378m3. 2.Pe specii şi grupe de 
specii: a.Răşinoase: 4.145m3; 
b.Fag: 111m3; c.Diverse tari: 
0m3; d.Diverse moi: 3m3. Masa 
lemnoasă pe picior oferită spre 
vânzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publică 
certificate. 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. 
Neîncheierea contractului de 
vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase adjudecate în termenul 
maxim de 10 zile lucrătoare din 
culpa exclusivă a operatorului 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Natională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Servi- 
ciul Juridic Compartiment Procedură, Insolvență si Lichidări. 
Nr. 943/19.08.2016. Invitație de participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești - Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, 
constituită la nivelul Regiunii Ploiești invită practicienii în 
insolvență, înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de 
Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru zona a XIV - a  
să depună până cel târziu la data de 31.08.2016, ora 12.00, oferta 
în vederea desemnării unui practician în insolvență, în dosarul de 
insolvență nr. 2727/120/2016 privind pe S.C. Iulcover Group S.A., 
cu sediul în Târgoviște, bd. Carol I,bl. K, et. 1, jud Dâmbovița, CUI 
921315 aflat pe rolul Tribunalul Dâmbovița, întocmită conform 
prevederilor art. 16 din Ordinul președintelui Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 privind procedurile de 
agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția 
Națională de Administrare Fiscală.
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economic/grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru 
masa lemnoasă respectivă şi pier-
derea garanţiei de contractare 
aferente. Rezilierea contractului 
de vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase adjudecate din culpa 
exc lus ivă  a  operatorulu i 
economic/grupului de operatori 
economici adjudecatar atrage 
pierderea garanţiei de contrac-
tare aferente, precum şi a drep-
tului de participare la licitaţie 
pentru partida al cărei contract 
de vânzare-cumpărare a făcut 
obiectul rezilierii. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la 
sediul organizatorului licitaţiei 
începând cu data de 22.08.2016. 
Alte informaţii privind organi-
zarea 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.Grănice-
rilor, nr.174, jud.Bistriţa-Năsăud 
(contact: 0728.112.296 -ing. 
Maftei Ionuţ, şi 0263.378.360 
-secretariat ). Pentru informaţii şi 
date suplimentare vă puteţi 
adresa organizatorului licitaţiei 
sau la sediul Ocolului silvic Valea 
Ilvei.

l Comuna Izbiceni, Judeţul Olt, 
CUI: 5139868, email: primaria_
izbiceni@yahoo.com, anunţă 
câştigătorii la licitaţie publică 
deschisă cu strigare în vederea 
vederea vânzării, concesionării, 
închirierii bunurilor mobile şi 
imobile din data de 11.08.2016 

după cum urmează: -Vânzări: 1.
Te r e n  i n t r a v i l a n  ( c u r ţ i 
construcţii) domeniui privat 
suprafaţa: 58,68mp, str.Pieţii, 
nr.cadastral 344, preţul de 
pornire al licitaţiei: 612 Lei, 
oferta câştigătoare: 622Lei 
-Golgojan Irinel -persoană fizică; 
2 .Teren intravi lan  (curţ i 
construcţii) domeniul privat 
suprafaţa 38,93mp, str.Pieţii, 
nr.cadastral 345, preţul de 
pornire al licitaţiei: 407Lei cu 
vecinătăţile, oferta câştigătoare: 
417Lei -Gulie Marian -persoană 
fizică; 3.Teren intravilan (curţi 
construcţii) domeniul privat 
suprafaţa170 mp, nr.cadastral 
302209, str.Aleea Solii, nr.3A, 
preţul de pornire licitaţie: 
2.248Lei, oferta câştigătoare: 
2258Lei -Popa Ion, persoană 
fizică. –Închirieri:1.Teren extra-
vilan (curţi construcţii) domeniul 
privat suprafaţa 15.094,648mp, 
preţul de pornire al licitaţiei: 
1.467 lei/an. Durata contractului 
de închiriere 5 ani, oferta câştigă-
toare: 1.477Lei -Velica Mihai 
Laurenţiu, persoană fizică; 1.
Teren intravilan Piaţa Agroali-
mentară -Hală brânzeturi, sura-
faţa de 30,63 mp, şi clădire 
suprafaţă construcţie 30,63mp, 
preţul de pornire al licitaţiei: 894 
lei/an. Durata contractului de 
închiriere 5 ani, documentaţie 
incompletă, se anulează licitaţia. 
2.Teren intravilan Piaţa Agroali-
mentară -Hală brânzeturi, supra-
faţa de 35,53mp şi clădire 
suprafaţă construcţie 35,53mp, 
preţul de pornire al licitaţiei: 
1.035 lei/an. Durata contractului 

5 ani, lipsă participanţi, se 
anulează licitaţia. –Concesionari: 
l.Teren intravilan domeniul 
privat suprafaţa de 79mp, str.
Aleea Şcolii, nr.3A, preţul de 
pornire al licitaţiei: 822Lei. 
Durata contractului de concesio-
nare 49 de ani, oferta câştigă-
toare :  832Le i  -Popa  Ion 
-persoană fizică. 2.Teren intra-
vilan domeniul privat suprafaţa: 
69 mp, str.Aleea Şcolii, nr. 
3A,preţul de pornire al licitaţiei 
este de 720Lei. Durata contrac-
tului de concesionare 49 de ani, 
lipsă participanţi, se anulează 
licitaţia. Licitaţia publică s-a 
desfăşura la sediul Primăriei 
Izbiceni, judeţul Olt, str. B-dul 
Mihai Viteazul, nr.112 la data 
11.08.2016, orele 10.00-15.00. Nu 
au fost depuse contestaţii.

l Comuna Hârtieşti, prin Consi-
liul Local al Comunei Hârtieşti, 
reprezentat de Primar Petre 
Andrei, cu sediul in Comuna 
Hârtieşti, Str. Principala, Nr. 349, 
Judetul Arges, tel/fax: 0248/297 
050, Cod Fiscal: 4122566, organi-
zeaza in data de 16.09.2016.., ora 
12:00, licitatie publica, in vederea 
concesionarii imobilului Teren 
parc comunal, în suprafață de 
4674 mp, situat in intravilanul 
Comunei Hârtieşti - lângă 
clădirea primăriei, in vederea 
realizarii unui camping cu 
casute, sala de spectacole, sala de 
mese, bucatarie, restaurant, bar, 
piscina, durata concesionarii 
fiind de 49 ani. Documentatia de 
atribuire, cuprinde: - informatii 
generale privind concedentul; - 

instructiuni privind organizarea 
si desfasurarea procedurii de 
concesionare; - caietul de sarcini; 
- instructiuni privind modul de 
elaborare si prezentare a ofere-
telor; - informatii detaliate si 
complete privind criteriile de 
atribuire aplicate pentru stabi-
lirea ofertei castigatoare, precum 
si ponderea lor; - instructiuni 
privind modul de utilizarea a 
cailor de atac;
- informatii referitoare la clau-
zele contractuale obligatorii. 
Documentatia de atribuire poate 
fi procurata de catre persoanele 
interesate, de la sediul Primariei 
Hârtieşti- Serviciul Secretariat, 
Comuna Hârtieşti, Judetul 
Arges, in fiecare zi, de luni pana 
vineri, intre orele 10:00- 14:00. 
Costul si conditiile de plata 
privind documentatia de atri-
buire sunt stabilite in caietul de 
sarcini, care face parte din 
aceasta. Ofertantii pot solicita 
clarificari in legatura cu docu-
mentatia de atribuire pana la 
data de 09.09.2016.  Data limita 
de depunere a ofertelor este 
15.09.2016, ora 10:00, iar acestea  
se vor depune la sediul Primăriei 
Hîrtieşti, Comuna HÎrtieşti, 
Judetul Arges. Deschiderea ofer-
telor se va face la sediul Primariei 
Hîrtieşti, Comuna Hîrtieşti, 
Judetul Arges, in data de 
16.09.2016, ora 12:00. Informa-
tiile privind modul de elaborare 
si prezentare a ofertelor sunt 
specificate in documentatia de 
atribuire. Solutionarea litigiilor 
aparute in legatura cu atribuirea, 
incheierea, modificarea, execu-

tarea si incetarea contractului de 
concesiune, precum si a celor 
privind acordarea de despagubiri 
se realizeaza potrivit prevederilor 
Legii contenciosului adminis-
trativ nr.554/2004, cu modificarile 
ulterioare. Relatii suplimentare 
se pot obtine la tel /fax: 0248/297 
050.

MATRIMONIALE  
l He, 65 J/192/85 is searching 
sportive, slim and naturally 
women about 35-45 who wants to 
live in Germany/ Munich. life-
travel@web.de.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat de înregis-
trare, Certificate constatatoare, 
Act constitutiv, Hotărâre judecă-
torească ale SC  Zet Market SRL. 
Le declar nule.

l Pierdut atestatul conducăto-
rului auto, eliberat la data: 
19.03.2016 de căte A.R.R. Mehe-
dinți pe numele: Bărbulescu Ion. 
Se declară nul.

vDeclar pierdute (nule) următoa-
rele acte: Atestate transport 
marfă şi persoane, A.D.R., 
Agabaritic, eliberate de A.R.R. pe 
numele Gîrboviceanu Tudor.

l S.C. Rommb Mihai Building 
S.R.L. sediul Bucureşti, str. Lacul 
Plopului nr.3, bl.P6, sc.1, ap.33, 
etaj 8, sector 5, C.U.I. 24610200, 
J40/17637/2008, declar pierdut 
(nul) Certificat constatator terţi.

DECESE

Gabriela, soţie, Mihai, fiu, 
întreaga familie îndoliată 
anunţă cu o durere impo-
sibil de pus în cuvinte 
trecerea în nefiinţă a celui 
care a fost Avocat MIHAIL 
R Ă D U C A N  TĂ N Ă -
SESCU, membru, timp de 
55 de ani, al Baroului Bucu-
reşti, soţ şi tată iubitor, 
apropiat atât familiei, cât şi 
tuturor celor pe care i-a 
cunoscut, în activitatea 
profesională şi în viaţa 
personală. Familia îndure-
rată va păstra amintirea 
unui suflet ales şi generos, 
înzestrat cu deosebite cali-
tăţi morale şi intelectuale. 
Absolvent, într-o perioadă 
grea pentru intelectuali-
tatea românească, la înce-
p u t u l  a n i l o r  ' 5 0 ,  a 
Facultăţilor de Drept şi 
Filologie s-a dedicat, trup şi 
suflet, profesiei de avocat, 
pe care a înţeles să o prac-
tice cu demnitate şi să o 
apere chiar şi în condiţii 
puţin prielnice profesiei. 
Corpul neînsufleţit a fost 
depus la Capela Cimitirului 
Bellu Ortodox. Înmormâ-
natrea a avut loc sâmbătă, 
22 august .  Relaţ i i  la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n 
0722.300.951. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! 

publicitate
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