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OFERTE SERVICIU
l Universitatea Naţională de
Art e din Bucureşti anunţă
scoaterea la concurs: 1 post de
model (învăţământ); 1 post
administrator financiar (economist). Perioada de înscriere
23.03.2016-04.04.2016. Relaţii
suplimentare la tel:
021.312.72.84.

l Căutăm şofer categoria-B cu
experienţă camionete tip Iveco
Daily lung şi Volkswagen
Crafter. Locul de muncă este în
Franţa, presupune descărcare/
încărcare marfă de pe santiere,
lucru destul de greu,trezire
dimineaţa devreme. Salariu
900Euro net,program luni-vineri între 8:00-17:00, orele
suplimentare şi sâmbetele se
plătesc separat. Salariul creşte
cu 100Euro după 3luni, apoi
încă 100Euro după următoarele 3luni, apoi negociabil în
funcţie de dedicaţia angajatului. Cerinţe: minim 3ani de la
obţinerea permisului de conducere, motivat şi serios. Persoanele interesate sunt rugate să
trimită CV cu poza pe e-mail
turistefan1982@yahoo.com sau
SMS la 0033782638766 şi vă
vom contacta noi.
l Primăria Bălileşti, cu sediul în
localitatea Bălileşti, str.Principală, judeţul Argeş, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
-inspector de specialitate -1 post;
-paznic -1 post, în conformitate

cu Hotărârea nr. 286/2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
21.04.2016, ora 12.00; -Proba
interviu în data de 25.04.2016,
ora 12.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -pentru funcţia de
inspector de specialitate- studii
superioare; -pentru funcţia de
paznic -studii medii; -vechimenu este cazul. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei Bălileşti. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Bălileşti,
persoană de contact: Turturică
Vi c t o r C ă t ă l i n , t e l e f o n :
0740.754.755, fax: 0248.562.080,
e-mail: primaria_balilesti@
yahoo.com.
l Primăria Municipiului
Dorohoi organizează în data de
19.04.2016 orele 10.00, concurs
pentru ocuparea unei funcții
contractuale de execuție la
casa de cultură a Municipiului
Dorohoi, respectiv: -magaziner.
Principalele cerinţe obligatorii
de participare la concurs sunt:
-studii medii, liceul, absolvit cu
diploma de bacalaureat; -cunoştințe de operare pe calculator.
Dosarele de înscriere se pot
depune la Compartimentul
resurse umane, în termen de 10
de zile lucrătoare de la data
publicării anunţului. Pentru
relaţii suplimentare vă puteţi
adresa la Compartimentul

resurse umane, din cadrul
Primăriei Municipiului Dorohoi
sau la tel. 0231/610133, interior
114.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ, cu
sediul în mun.P.Neamţ, str. M.
Eminescu, nr. 26bis, organizează concurs, în perioada
14.04-19.04.2016, pentru
ocuparea a 1 post contractual
vacant după cum urmează:
-Referent, TR. II- 1 Post. Postul
(personal contractual) este pe
durată determinată de 36 luni
pentru implementarea Programului Naţional de Cadastru şi
Carte Funciară de la nivelul
Biroului de Înregistrare Sistematică al OCPI Neamţ.
Concursul se va desfăşura
astfel: Pr. scrisă- 14.04.2016, ora
10.00, Pr. interviu- 19.04.2016,
ora 10.00. Cerinţele Postului:
Referent, TR.II- st. medii,
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă- min.
6 luni. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul
OCPI din mun.P.Neamţ,
str.M.Eminescu, nr.26bis,în
termen de 10 zile lucrătoare de
la afişarea anunţului de
concurs, în timpul programului
normal de lucru. Rel. suplim. se
pot obţine de la sediul OCPI
Neamţ, la adresa sus-menţionată şi la telefon 0233/234.870,
pers. de contact, Adriana
CIOCAN, cons. BRUIBD.
l Muzeul Bucovinei, cu sediul
în Suceava, str.Ştefan cel Mare,
nr.33, organizează în temeiul

H.G. nr. 286/2011, modificat şi
completat de H.G.
nr.1027/2014, concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: -Inginer de
sistem, studii superioare, gr.IA
-1 post; -Gestionar custode,
studii medii, tr. I -1 post.
Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
20.04.2016, ora 10.00; -proba
interviu se susţine într-un
termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
*pentru postul de inginer de
sistem, studii superioare,
gradul IA -Biroul Educaţie
Marketing şi Comunicare:
-studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de
licenţă în domeniul informatic
(Automatizări şi calculatoare,
Informatică, Tehnologia informaţiei); -experienţă în
domeniu: minim 6,5 ani
vechime. *pentru postul de
gestionar custode, studii medii,
treapta I -Serviciul Etnografie /
Muzeul Satului Bucovinean:
-studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat;
-vechime minim 3 ani şi 6 luni.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs,
în termen de 10 zile lucrătoare
de la data afişării anunţului,
respectiv până în data de
11.04.2016, ora 16.00, la sediul
administrativ al instituţiei, din
strada Ana Ipătescu, nr.1,

etajul II, Suceava. Dosarele se
vor verifica de către comisia de
concurs, iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la
sediul administrativ şi pe siteul: www.muzeulbucovinei.ro.
Informaţii suplimentare şi
bibliografia necesară se pot
obţine de la sediul instituţiei,
telefon: 0230.216.439, interior
106, persoană de contact:
Ostafi Daniela.

CUMPĂRĂRI IMOBILE
l Particular 2 sau 3 camere,
zona B-dul Unirii, B-dul Liberăţii, P-ţa Victoriei, zonă
centrală. 0744.643.734

ÎNCHIRIERI SPAŢII COMERCIALE
l Va transmitem anexat
urmatorul anunt prin care
Raten-Citon, cu sediul in
Magurele , str. Atomistilor, nr.
409, jud. Ilfov intentioneaza
sa inchirieze spatiu pretabil
desfasurarii de activitati
comerciale, in vederea publicarii acestuia: Regia Autonoma Tehnologii Pentru
Energia Nucleara prin Sucursala CENTRUL DE Inginerie
Te h n o l o g i c a O b i e c t i v e
Nucleare - cu sediul in Magurele , str. Atomistilor, nr. 409,
jud. Ilfov, intentioneaza sa
inchirieze spatiu inchis
pretabil desfasurarii de activitati comerciale cu suprafata
de 128,48 mp aflat in Bucuresti, aleea Dumbravita nr.2,
sector 6. Spatiul necesita

13

amenajari interioare si exterioare. Data limita pentru
trimiterea ofertelor este
04.04.2016. Informatii suplimentare despre spatiul in
cauza se pot obtine de la
domnul Ionel Mihai telefon
021/4046075.

CITAŢII
l Se citează pârâtul Sandu
Petrică Mirel în dosarul nr.
7641/280/2015-obiect divorţ,
pentru data de 28.03.2016.aflat
pe rolul Judecătoriei Pitesti
C1-5.

l În data de 29.03.2016, ora
10.00, sunt chemați la succesiune Volintir Cornel şi Nan
Gabriela, la biroul individual
notarial Ionaş Alexandru
Mihai, cu sediul în Braşov, bld.
15 Noiembrie nr. 76, jud.
Braşov.
l Se citează pârâtul Turceanu
N i cuşor pent ru dat a de
18.05.2016, la C29, ora 8.30,
dosar nr. 1180/245/2016, Judecătoria Iaşi, obiect exercitare
autoritate părintească, stabilire
domiciliu minori; reclamant
Ichim Corina-Georgiana.
l Se citează pârâta Despina
Cristiana la Judecătoria
Piteşti, Argeş în Dosarul nr.
19154/280/2012*, în data de
24.05.2016,ora 8,30, complet
C2-2, având ca obiect rezoluţiune contract, de către reclamantul Stanciu Constantin.
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l Iordache Cristinel este
chemat la Judecatoria
Rm-Sarat, pe 05.04.2016, in
calitate de parat, in dosar
1978/287/2015, in contradictoriu cu Stanila Ionelia, avand
obiect partaj bunuri cu achizitie.

DIVERSE
l Lichidator Leavis Cont
IPURL – organizeaza selectie
de oferte cu privire la selectarea, arhivarea si depozitarea
documentelor societatii
Cometex SA din Urlati jud.
Prahova de catre o societate
autorizata conform legii
138/2013. Cei interesati pot
participa in data de 31.03.2016
ora 11 la vizionarea si evaluarea fondului arhivistic.
Oferta completa ce va fi insotita de autorizatia eliberata de
Arhivele Nationale precum si
toate documentele care sa
ateste starea la zi a ofertantului
se transmite prin orice mijloc
pana cel tarziu in data de
07.04.2016 ora 13 la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str.
Gheorghe Doja nr. 7 bl. 35F,
Ap.21. Relatii la telefon
0723880617.

l Leavis Cont IPURL – Lichidator judiciar notifica deschiderea procedurii simplificate a
insolventei privind pe SC
Ofisad Cons SRL, cu sediul in
Bucuresti, sector 2, Str. Grigore
Ionescu nr. 63 bl. T73, sc.B, et.
4, ap. 40, dosar 6841/105/2015
Tribunalul Prahova. Termenul
pentru predarea gestiunii
impreuna cu operatiunile efectuate dupa deschiderea procedurii 04.04.2016, depunere lista
creditori 15.04.2016, declaratii
de creanta 03.05.2016, intocmire tabel suplimentar
03.06.2016, solutionare contestatii si depunere tabel definitiv
consolidat 01.07.2016. Relatii
la tel. 0723880617.
l CII Cismaru Elena, Ploiesti,
str. Plaiesilor nr. 47, tel/fax
0344110097, numita administrator judiciar conform Hotar a r i i n r. 3 2 3 / 1 7 . 0 3 . 2 0 1 6
pronuntata de Tribunalul
Prahova in Dosarul
5487/105/2015, anunta deschiderea procedurii generale a
insolventei impotriva debitoarei S.C Mitcarn SRL, cu
sediul in Sinaia, Str. Calea
Prahovei Nr. 17-19, et. 2, ap. 16
jud. Prahova, CUI: 18062316,
J29/2217/2005. Termenul
limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitorului este
03/05/2016. Termenul limita
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 23/05/2016.
Termenul limita pentru solutionarea eventualelor contestatii
si pentru definitivarea tabelului creanţelor este
16/06/2016.
l Comuna Valea Ierii, cu
sediul în judeţul Cluj, comuna
Valea Ierii, localitatea Valea
Ierii, nr.40, în calitate de titular,
anunţă publicul interesat

asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Extindere
reţea electrică aeriană 20 LEA
KV, zonă turistică Trup Şoim
Iara”, propus a fi amplasat în
localitatea Valea Ierii, str.Principală, nr.fn, comuna Valea
I e r i i , j u d . C l u j , Ti t u l a r :
Comuna Valea Ierii. Informaţiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, în zilele de: luni-joi
între orele 09.00-16.30 şi vineri
între orele 9.00-14.00.

ADUNĂRI GENERALE
l Erată la Convocatorul
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor S.C. Complex
Comet S.A. Bucureşti ce va
avea loc în data de
28/29.04.2016, publicat în
Jurnalul Naţional din
25.03.2016- modificări: a.
Partea de început a anunţului
se va înlocui cu următorul text:
„Convocare: Consiliul de
Administraţie al S.C. Complex
Comet S.A. Bucureşti,
J40/391/1990, CIF:
RO2622360, Tel: 021/4441866,
Fax: 021/4441869, în conformitate cu prevederile Art.117 ale
Legii Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,
Convoacă ... etc.”; b. Persoana
desemnată pentru Semnătura
de la sfârşitul convocatorului
se modifică astfel: în loc de
„S.C. Complex Comet S.A.
Bucureşti, Administrator în
funcţie, Mihaila Maria Otilia”
se va citi „Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C.
Complex Comet S.A., Tripon
Gheorghe”. Restul conţinutului convocatorului rămâne
neschimbat. Data: 25.03.2016.
Semnătura, S.C. Complex
Comet S.A. Bucureşti Mihaila
Maria Otilia Administrator.

l Convocator: Consiliul de
Administraţie al S.C.
SILVAROM S.A., cu sediul în
Bucureşti, Intrarea Rocilor, nr.
12/16, sector 6, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr.
J40/239/1991, Cod fiscal RO
433926, în conformitate cu
art.117 din Legea 31/1990,
modificată şi completată prin
Legea 441/2006 şi art.13 din
Actul Constitutiv, convoacă
prin Preşedintele Consiliului
de Administraţie, ing. Ştefan
Bârle, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor pentru
data de 28.04.2016, ora 10, la
sediul societăţii din Intrarea
Rocilor, nr.12-16, sector 6,
Bucureşti, cu următoarea
ordine de zi: 1)Prezentarea,
discutarea şi aprobarea raportului administratorilor pentru
exerciţiul financiar 2015, a
bilanţului contabil, a contului
de profit şi pierdere; 2) Prezentarea Raportului societăţii de
audit; 3) Aprobarea descărcării
de gestiune a administratorilor
societăţii pentru activitatea
desfăşurată în exerciţiul financiar 2015; 4) Prezentarea,
dezbaterea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
pentru anul 2016; 5) Împuter-

luni / 28 MARTIE 2016
nicirea Consiliului de Administraţie de a modifica
organigrama, structura societăţii şi să ia măsurile necesare
în situaţie de criză economică
pentru atenuarea efectelor
negative pentru economia
societăţii; 6) Împuternicirea
Consiliului de Administraţie
pentru angajarea de credite în
lei şi/ sau în valută, în cadrul
plafonului maxim de 2.000.000
lei (aproximativ 500.000
EURO), precum şi pentru reînnoirea /prelungirea/ majorarea
contractelor de credit aflate în
derulare şi pentru constituirea
oricăror garanţii, mobiliare sau
imobiliare, cu privire la oricare
dintre bunurile societăţii în
scopul garantării acestor
credite şi împuternicirea Directorului General să semneze în
numele societăţii contractele de
credit, actele adiţionale şi
contractele de garanţie; 7)
Aprobarea raportului de reevaluare a clădirilor nerezidenţiale
deţinute de S.C. Silvarom S.A.
la 31.12.2015; 8) Împuternicirea d-lui ing. Bârle Ştefan,
Preşedintele Consiliului de
Administaţie-Directorul
General al societăţii să
semneze actele necesare publicării şi ducerii la îndeplinire a
hotărârilor Adunării Generale
a Acţionarilor, inclusiv cele
care se adresează autorităţilor
publice şi/sau băncilor; Materialele ce vor fi prezentate
Adunării Generale a Acţionarilor pot fi consultate la sediul
societăţii. Acţionarii înscrişi în
Registrul acţionarilor până la
26.04.2016 pot participa la
şedinţa Adunării Generale a
Acţionarilor personal sau prin
procură specială dată altor
acţionari care să-i reprezinte.
Formularele de ,,Procură
specială,, se pot obţine de la
Secretariatul Consiliului de
Administraţie al societăţii,
începând cu data de 28.03.2016
şi vor fi depuse la secretariatul
Adunării Generale a Acţionarilor cel târziu cu 48 de ore
înainte de data ţinerii A.G.A.
În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare,
a doua convocare A.G.A. va
avea loc pe data de 29.04.2016
în acelaşi loc şi aceeaşi oră,
fără altă notificare a acţionarilor. Preşedintele Consiliului
de Administraţie, Ing. Ştefan
Bârle.
l Convocare: Consiliul de
Administraţie al S.C.
”COMNORD” S.A., persoană
juridică română, având Cod de
Înregistrare Fiscală 1590368,
atribut fiscal RO şi număr de
Ordine la Registrul Comertului
J40/493/1991, cu sediul în
Bucureşti, Calea Griviţei
nr.136, sector 1, în temeiul
prevederilor Actului constitutiv al societăţii şi preveder i l o r L e g i i n r. 3 1 / 1 9 9 0
republicată. Convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor societăţii pentru
data de 28.04.2016, ora 10.30.
Şedinţa Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor vor
avea loc la sediul societăţii din
Bucureşti, Calea Griviţei
nr.136, sector 1. La Adunarea
Generală Ordinară sunt invi-

taţi să participe toţi acţionarii
aflaţi în evidenţa Registrului
Acţionarilor şi Registrului de
Acţiuni la data de 19.04.2016.
Pe ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare, sunt
înscrise următoarele probleme:
1. Prezentarea raportului
Consiliului de Administraţie al
societăţii pentru anul 2015; 2.
Prezentarea raportului auditorului financiar al societăţii
pentru anul 2015; 3. Discutarea, aprobarea sau modificarea, după caz, a situaţiilor
financiare anuale ale societăţii,
pe baza raportului Consiliului
de Administraţie şi ale auditorilor şi fixarea dividendului pe
anul 2015; 4. Pronunţarea
asupra gestiunii şi activităţii
Consiliului de Administraţie al
societăţii pe anul 2015, precum
şi descărcarea de gestiune a
acestuia; 5. Stabilirea bugetului
de venituri şi cheltuieli pentru
exerciţiul financiar 2016; 6.
Stabilirea programului de activitate al societăţii pentru exerciţiul financiar 2016; 7.
Desemnarea auditorului financiar şi auditorului intern şi
fixarea duratei minime ale
contractelor de audit financiar
respectiv intern; 8. Aprobarea
datei de 17.05.2016 ca dată de
înregistrare, conform art. 238
din Legea nr. 297/2004. În situaţia în care Adunarea Generală nu va putea delibera şi
vota în mod valabil o a doua
Adunare Generală Ordinară
este convocată pentru ziua de
29.04.2016, la ora 10.30, în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine
de zi. După publicarea convocării, acţionarii reprezentând,
individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social
are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a
adunărilor generale, în termen
de cel mult 15 zile de la data
publicării convocării, cu
condiţia ca fiecare punct să fie
însoţit de o justificare sau de
un proiect de hotărâre propus
spre adoptare de adunarea
generală; şi b) de a prezenta
proiecte de hotărâre, în termen
de 15 zile de la data publicării
convocării, pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a
adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în
scris (transmise prin servicii de
curierat sau prin mijloace electronice). Se precizează că acţionarii ce vor fi împiedicaţi de
anumite împrejurări să participe la Adunările Generale vor
putea mandata, în conformitate cu art. 125 din Legea
31/1990 republicată şi Regulamentul C.N.V.M. 1/2006 şi
6/2009, printr-o procură
specială o terţă persoană care
să participe şi să voteze în
numele lor şi pentru ei, în
Adunările Generale, în condiţiile legii. Procurile speciale pot
fi ridicate de la sediul societăţii
sau de pe web site-ul www.
comnord.ro, începând cu data
convocării şi vor fi depuse spre
înregistrare la secretariatul
adunării până cel târziu la data
de 26.04.2016. Procurile
speciale vor putea fi transmise
spre înregistrare şi pe fax sau
email în format pdf., reprezen-

tantul acţionarului fiind obligat
ca la data adunării generale sa
aibă asupra sa procura în
original. Acționarii înregistrați
la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea
generală utilizând formularul
de vot prin corespondență existent şi pe site-ul societăţii.
Formularele de vot prin corespondență completate şi
semnate se vor expedia la
sediul societății, cu confirmare
de primire, astfel încât să fie
înregistrate ca fiind primite
până cel târziu cu 48 ore
înainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului
stabilit nu vor fi luate în calcul
pentru determinarea cvorumului şi majorității în
adunarea generală. Informațiile cu privire la convocarea
adunării generale şi la documentele care urmează să fie
prezentate adunării generale,
proiectul de hotărâre, formularele de procură specială care
urmează să fie utilizate pentru
votul prin reprezentare,
precum şi formularele care
urmează să fie utilizate pentru
votul prin corespondență sunt
puse la dispoziția acționarilor
pe website-ul societății (www.
comnord.ro) sau la sediul
societății în zilele lucrătoare,
intre orele 9.00–17.30. Acţionarii au dreptul sa formuleze
intrebari privind punctele de
pe ordinea de zi ale Adunărilor
Generale în condiţiile art.13
din Regulamentul CNVM
6/2009, după ce acţionarii vor
fi identificaţi sau dacă buna
desfăşurare şi pregătire a
adunărilor generale precum şi
protejarea confidenţialităţii şi a
intereselor comerciale a societăţii, permite acest lucru.
Documentele privind problemele incluse în ordinea de zi a
Adunările Generale pot fi
consultate la sediul societăţii
sau pe pagina de internet www.
comnord.ro, începând cu data
convocării. Documentele
aferente şedinţelor, inclusiv
propunerile de hotărare şi
procurile speciale pot fi obţinute de la dna. Stefan Alina–
tel. 021/2066800. Se propune
ca dată de înregistrare,
conform art. 238 din Legea nr.
297/2004, data de 17.05.2016.
Preşedintele Consiliului de
Administraţie al S.C.
COMNORD S.A. Oleana
Negoita.

LICITAŢII
l Leavis Cont IPURL-lichidator al SC Anvelos SRL,
organizeaza licitatii incepand
cu 01.04.2016 in fiecare zi de
vineri ora 12:00, pentru
vanzarea imobilului situat in
Ploiesti, Str. Eroilor nr.29 cu
259 mp teren la 53.700 euro
FA R A T VA . R e l a t i i l a
0723880617.

l Lichidator judiciar vinde
prin licitație publică bunurile
imobile absolut indispensabile exploatării, aparţinând
debitoarei Moldomin SA,
împreună cu transferul drepturilor dobândite şi obligaţi-

ilor asumate prin Licenţa de
concesiune pentru exploatarea minereului cuprifer nr.
2781/2001, pentru perimetrul
Moldova Nouă - Cariera de
Banatite. Informaţiile necesare sunt cuprinse în Caietul
de sarcini care poate fi achiziţionat la adresa: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76,
jud. Cluj, Romania, tel. 0040364-412631, fax: 0040-364412632, email: office@rtz.ro.
Licitaţia se va desfăşura în
data de 11 Aprilie 2016, de la
ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar. În condițiile în
care licitația publică din data
de 11 Aprilie 2016 nu se va
finaliza cu adjudecare, următoarele şedințe de licitație vor
avea loc în a doua zi de luni a
fiecărei luni din an. În condițiile în care a doua zi de luni
din lună este declarată
conform legii zi nelucrătoare,
licitația se va organiza în ziua
de luni a următoarei săptămâni din aceeaşi lună.
l Dinu, Urse Şi Asociații
SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC Special
City Guard SRL, scoate la
vânzare: -CLIMA AVENTA
ECO. Prețul de pornire al
licitației este de 2.316 lei
exclusiv TVA (preț diminuat
cu 30% față de prețul din
raportul de evaluare). Prețul
Caietului de sarcini este de
100 lei, exclusiv TVA. Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în
contul nr. RO11BRMA
0999100053523820 deschis la
Banca Romaneasca- Agentia
Domenii, până la data
şedinței de licitație, a garanției de 10% din prețul de
pornire al licitației pentru
bunul pentru care se licitează;
-achiziționarea până la data
şedinței de licitație a Caietului de sarcini, ce poate fi
achitat în contul lichidatorului judiciar nr. RO43INGB
5514999900513726 deschis la
ING BANK -Sucursala
Dorobanți sau în numerar la
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
C o m p a r t i m e n t d e
Comunicare, Relații Publice și
M a s s - M e d i a . N r.
173/24.03.2016. Anunț.
D.G.R.F.P. Ploiești. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice – Ploiești,
cu sediul în Ploiești, str. Aurel
Vlaicu nr.22, jud. Prahova,
telefon 0244.407710, fax
0244.593906, organizează în
data de 14.04.2016, ora
12:00, licitație deschisă cu
strigare în vederea încheierii
Acordului – Cadru privind:
Cedarea dreptului de folosință
(închiriere) asupra spațiilor de
birouri/ depozite/ platformă
betonată la Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice
Ploiești – Biroul Vamal de
Interior Argeș. Detaliile
privind licitația publică cu
strigare se găsesc la adresa:
https://static.anaf.ro/static/3
0/Ploiesti/20160323102321_
dsi_4971.pdf
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sediul acestuia din București
str. Buzești nr. 71, et. 2, cam.
203, sector 1. Prima ședință
de licitație a fost fixată la
data de 06.04.2016 ora 14.00,
iar dacă bunul nu se adjudecă
la această dată, următoarele
ședințe de licitație vor avea
loc în data de : 13.04.2016,
20.04.2016, 27.04.2016,
04.05.2016, 11.05.2016,
18.05.2016 și 25.05.2016 ora
14:00. Toate ședințele de licitație se vor desfășura la
sediul lichidatorului judiciar
din București, Str. Buzești nr.
71, et. 2, cam. 203, sector 1.
Pentru relații suplimentare
sunați la 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com.
l Dinu, Urse și Asociații
S.P.R.L. desemnat administrator judiciar al SC Tehnofarm Valleriana SRL -în
reorganizare, cu sediul în
București, B-dul Gării de
N o r d n r. 2 , s e c t o r 1 ,
J40/252/2011, CUI 7790985,
în dosarul 36706/3/2012 aflat
pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă,
anunță vânzarea prin licitație
publică cu strigare a Autorizației de funcționare nr.
7674/EN 7471 -10.07.2008,
adresa Târgoviște, Str. IC
Brătianu, nr. 80, Complex
Dealu Mare, Județul Dâmbovița. Prețul de pornire este de
65.040 euro (plătibili în lei la
cursul BNR din data efectuării plății). Participarea la
licitație este condiționată de

consemnarea în contul nr.
RO23CARP016000766209RO01
deschis la Banca Carpatica,
până la data și ora stabilită
pentru desfășurarea licitației,
a garanției de 10% din prețul
de pornire a licitației și de
achiziționarea până la aceeași
dată și oră a Caietului de
sarcini, care este în valoare de
1.500 RON +TVA, sub sancțiunea decăderii. Caietului de
sarcini se achită în numerar,
pe seama administratorului
judiciar Dinu Urse și Asociații SPRL, la sediul din
București, str. Buzesti nr. 71,
et. 2, cam 203, sector 1. Prima
ședință de licitație va avea loc
în data de 04.04.2016, ora
16:00 la sediul administratorului judiciar din București,
Str. Buzesti nr. 71, et. 2, cam.
203, sector 1. Dacă Autorizația de funcționare nu se
adjudecă la această dată,
următoarele ședințe de licitații vor avea loc în datele de
11.04.2016, 18.04.2016 si
25.04.2016, ora 16.00, prețul
de pornire rămânând același.
Pentru relații suplimentare
sunati la telefon:
021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.
l Municipiul_Satu Mare, cu
sediul în:-Satu Mare, Piața_25.
Octombrie, nr.1, Intrarea.M,
reprezentat prin primar:-Dr.
Coica Costel-Dorel, cod
fiscal:403886, tel.:0261/807.500,
fax: 0261/710.760, vinde prin
licitație publică deschisă:-imo-

bilul teren în suprafață
de:8202mp, situat în:Zona
Industrială_Sud a Municipiului_Satu Mare, înscris
în:CFnr.161420 sub nr.cadastral.161420. Orice persoană
juridică interesată poate solicita documentația de atribuire
de la sediul Primării municipiului_Satu Mare, Serviciul_
Evidență Patrimoniu,
Concesionări, parter_
camera.13. Garanția de participare la licitație este de:
36745lei și poate fi achitată în
numerar la casieriea:Primăriei
municipiului Satu Mare sau
prin ordin de plată la:Trezoreria_Satu Mare, cos
fiscal:4038806, cont:RO
46TREZ 5465006 XXX000201.
Data limită pentru solicitarea
clarificărilor:04.04.2016, iar
data limită de depunere a ofertelor este: 06.04.2016_
orele:10.00. Data și locul la
care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:-Data: 06.04.2016_
orele:12.00, la sediul
Municipiului_Satu Mare,
Piata_25.Octombrie, nr.1,
Intrarea.M_sala de consiliu.
Persoană de contact: Faur
Mihael_Șef serviciu_Evidență
Patrimoniu, Concesionări,
adresă e-mail: patrimoniu@
satu-mare.ro, tel.:
0261/807.521. Primar-Dr.Coica
Costel-Dorel.
l Subscrisa VIA INSOLV
SPRL scoate la vânzare incepand cu data de 30.03.2016

prin licitaţie publică teren
extravilan-4.350 mp situat in
Costinesti, parcela
A314/18/2/2, nr. Cadastral
395, CF 830, jud. Constanta
= 288.457,50 lei, teren extravilan - 2.450,11 mp situat in
Costinesti, parcela A314/19/1,
nr. Cadastral 1024/23, jud.
Constanta = 121.854,75 lei,
teren extravilan - 5.887 mp
situat in Costinesti, parcela
A314/20/1/1, nr. Cadastral
10.156, CF 10.383, jud.
Constanta = 409.897,50 lei,
teren extravilan - 8.038 mp
situat in Costinesti, parcela
314/18/1/1, nr. Cadastral 920,
CF 1132, jud. Constanta =
559.607,25 lei, teren extravilan - 17.920 mp situat in
Costinesti, parcela A314/19/1,
nr. Cadastral 1024, CF 11260,
jud. Constanta = 1.188.377,25
lei, teren extravilan - 570mp
situat in Costinesti, parcela
314/18/1/2/2, nr. Cadastral
918/2, CF 10248, jud.
Constanta = 39.687,75 lei,
teren intravilan - 780 mp
situat in Costinesti, parcela
A314/20/2/1, nr. Cadastral
618/1, CF 1999, jud.
Constanta = 54.309,75 lei,
teren intravilan - 650 mp
situat in Costinesti, parcela
A314/18/2/1, nr. Cadastral
489, CF 11084, jud.
Constanta = 45.258,00 lei,
teren intravilan - 2.080 mp
situat in Costinesti, parcela
A314/19/2, nr. Cadastral
10243, CF 1118, jud.
Constanta = 144.825,75 lei la

pretul de evaluare redus cu
25% apartinand Par Rom
SRL, ora 13.00 (preturile nu
contine TVA). Persoanele
interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la
lichidatorul judiciar și vor
depune documentele de participare la licitaţie cu o zi
înainte de data licitaţiei. In
cazul neadjudecării vânzarile
vor fi reluate în zilele de
06.04.2016, 13.04.2016,
20.04.2016, respectiv
27.04.2016 la aceleasi ore la
sediul lichidatorului judiciar
din Ploiesti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244 519800.
l SC Local Urban SRL
Turnu Măgurele, cu sediul în
str. Republicii , nr. 2, judeţul
Te l e o r m a n , c o d p o ș t a l
145200, CUI 30055849;
J34/168/2012 , telefon/fax
0247411895, e-mail: localurban@yahoo.com, anunţă
organizarea licitaţiei publice
deschisă, cu strigare, pentru
închirierea unor suprafeţe de
teren, în vederea amplasării
de construcţii provizorii –
copertine auto. Caietele de
sarcini se pot cumpăra de la
sediul societății din str. Republicii, nr.2, etaj 3, camera 5 contravaloarea caietului de
sarcini este de 20 Lei. Ședinta
publică de deschidere a
primei ședinţe de licitaţie va
avea loc în data de
14.04.2016, ora 11:00 la sediul
societăţii. Termenul limită de
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depunere a cererii și documentaţiei pentru înscrierea la
licitaţie este 13.04.2016, ora
16:00. Pentru închirierea
suprafeţelor de teren rămase
neocupate în urma licitaţiei
publice organizată la primul
termen, se vor organiza
ședinţe de licitaţie din două
în două săptămâni, joia la ora
11:00 la sediul societăţii, iar
cererea de înscriere și documentaţia aferentă se vor
putea depune cel mai târziu
în ziua anterioară licitaţiei,
până la ora 16:00.
l Anunţ de licitaţie privind
concesionarea prin licitaţie
publică a imobilului „Casa
de oaspeţi” situat în Târgoviște, Bd. Carol I nr.3. Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu
sediul în Târgoviște, Piaţa
Tricolorului nr.1, cod fiscal
MFP - Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal
Câmpulung. Anunță anularea
licitației publice din data de
31/03/2016 prin care se
propunea valoriﬁcarea
bunurilor care aparțin SC
Filoconf Dumitex SRL –
Câmpulung, deoarece a
achitat creanța. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la
Serviciul Fiscal Municipal
C â m p u l u n g , t e l .
0248.510098.
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4280205,
telefon
0245/207600, fax
0245/212230, e-mail:
consjdb@cjd.ro organizează
licitaţie publică pentru
concesionarea prin licitaţie
publică a imobilului „Casa
de oaspeţi” situat în Târgovişte, Bd. Carol I nr.3. Nr. crt.
/ Datele de identificare ale
imobilului ce face obiectul
concesiunii prin licitaţie
publică / Adresa / Redevenţa
minimă pentru primul an de
activitate lei/an / Data şi ora
limită de depunere a documentelor de participare /
Data şi ora deschiderii ofertelor / Preţul documentaţiei
de atribuire -lei- / Valoarea
garanţiei de participare -lei1 / „Casa de oaspeţi” - Teren,
Târgovişte, Bd. Carol I nr. 3.
Suprafaţă – 1.241 mp; Imobil Bulevardul Regele
Carol I nr.3 Târgovişte,
SC=426 mp (C1=408 mp,
C2=18 mp); - Bunuri mobile
aferente imobilului / Târgovişte Bd. Carol I nr.3 /
189.381,36 lei / 19.04.2016
Ora 15.00 / 20.04.2016 Ora
11.00 / 300 / 3.000. Documentaţia de atribuire poate fi
ridicată de către solicitanţii
interesaţi de participarea la
licitaţie, contracost, de la
sediul Consiliului Judeţean
Dâmboviţa, etaj VII camera
131. La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau
juridică, care îndeplineşte
condiţiile impuse prin caietul
de sarcini şi instrucţiunile
pentru ofertanţi şi face
dovada achitării la casieria
instituţiei etaj II cam. 48 sau
în contul RO15TREZ
2715006XXX000252 deschis
la Trezoreria Târgovişte a
preţului documentaţiei de
atribuire, respectiv a garanţiei de participare. Răspunsul
la clarificările solicitate se vor
efectua într-o perioadă care
nu trebuie să depăşească 2
zile lucrătoare de la primirea
acestora. Ofertele se depun
într-un singur exemplar la
Registratura Consiliului
Judeţean Dâmboviţa, parter
cam. 24 şi vor respecta
prevederile pct. 4 din documentaţia de atribuire.
Şedinţa de licitaţie publică
deschisă va avea loc la sediul
Consiliului Judeţean
Dâmboviţa, sala de şedinţe
de la parter. Instanţa competentă de soluţionare a litigii l o r e s t e Tr i b u n a l u l
Dâmboviţa – Secţia Contencios Administrativ din
Târgovişte, Calea Bucureşti
nr. 3, telefon 0245/612334,
fax 0245/611893. Anunţul de
licitaţie se transmite în ziua
de 28.03.2016 către instituţiile abilitate, în vederea
publicării în Monitorul
Oficial al României Partea a
VI-a , Jurnalul Naţional şi
Jurnal de Dâmboviţa. Informaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 0744/337557
sau la 0245/207627, persoană
de contact domnul Măţăoanu
Nicolae. Preşedinte, conf.
univ. dr. Adrian Ţuţuianu.
l Anunt privind organizarea
licitaţiei de vânzarea masă

lemnoasă pe picior şi fasonată. Organizatorul licitaţiei:
R.N.P.-Romsilva, Directia
Silvica Valcea, cu sediul in
Rm. Valcea, Str.Carol I, nr.37,
Jud.Valcea, telefon 0250732.823, 0250-735.840, fax
0250-739.266, e-mail: office@
valcea.rosilva.ro . Data şi ora
desfăşurării licitaţiei:
07.04.2016, ora 11,00. Locul
desfăşurării licitaţiei: sediul
Teatrului Anton Pann din
Rm.Valcea, bd. Tudor Vladimirescu, nr 23, Jud.Valcea.
Tipul licitaţiei: licitaţie
publică în plic închis. Licitaţia
este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor
„Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate
publică” aprobat prin Hotăr â r e a G u v e r n u l u i n r.
924/2015. Data şi ora organizării preselecţiei: 04.04.2016,
incepand cu ora 11,00. Data
şi ora limită până la care
poate fi depusă documentaţia
pentru preselecţie şi înscrierea
la licitaţie: 01.04.2016, ora
14,00. Rezultatul preselectiei
va fi afisat la sediul organizatorului, precum si pe site-ul
www.valcea.rosilva.ro. Lista
partizilor/loturilor/pieselor
care se licitează, preţul de
pornire a licitaţiei pentru
fiecare partidă/lot/piesă sunt
afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.
ro. Volumul total de masă
lemnoasă pe picior este de
19308 m3 ,din care pe natură
de produse: - produse principale: 4968 m3; - produse
secundare: 13394 m3; produse igienă: 314 m3; produse accidentale: 636 m3;
şi respectiv pe specii şi grupe
de specii: - răşinoase: 7530
m3; - fag: 5088 m3; - stejari:
1884 m3; - diverse specii tari:
3151 m3; - diverse specii moi:
1655 m3. Volumul total de
masă lemnoasă fasonată
oferit la licitaţie 2140,514 m3,
din care pe sortimente: - lemn
pentru furnire tehnice: 0 m3;
- lemn pentru cherestea:
1065,959 m3; - lemn rotund şi
despicat pentru industria
celulozei şi hârtiei: 44,1 m3; lemn pentru PAL şi PFL:
397,51 m3; - lemn rotund de
foioase şi răşinoase pentru
construcţii: 499 m3; - lemn
de foc: 130,626 m3; cherestea: 3,32 m3. şi
respectiv pe specii şi grupe de
specii: - răşinoase: 269,98 m3;
- fag: 636,867 m3; - stejar,
gorun: 375,804 m3; - cer,
gârniţă: 282,83 m3; - salcâm:
45,104 m3; - cireş: 130,052
m3; - paltin: 3 m3; - frasin:
73,32 m3; - tei: 17,80 m3; plop: 57,21 m3; - diverse
specii tari: 158,2 m3; - diverse
specii moi: 90,35 m3. Masa
lemnoasă oferită spre vânzare
provine din fondul forestier
proprietate publică a statului,
certificat în sistemul Forest
Stewardship Council (FSC),
iar materialul lemnos fasonat
confiscat este fara certificat in
sistemul FSC. Masa lemnoasă
rămasă neadjudecată după
încheierea licitaţiei se va
putea adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condi-
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ţiile prevăzute de
reglementările în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând
cu data de: 28.03.2016. Pentru
informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: ing.
Doncea Cosmin şi ing. Iosif
Adrian, la telefonul precizat
la datele privind organizatorul.
l Municipiul Calafat prin
Consiliul Local al Municipiului Calafat, cu sediul în
str.T.Vladimirescu, nr.24,
Calafat, jud. Dolj, tel.:
0251.231.424, anunţă valorificarea prin licitaţia publică cu
strigare a deşeurilor rezultate
ca urmare a scoaterii din
funcţiune a unor bunuri în
cadrul programului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată
în judeţul Dolj”, ce se derulează la locaţia Staţia de
Tratare a Apei Calafat,
situată în Calafat, str.Traian.
Obiectul şi preţul de pornire a
licitaţiei: -170Euro/tonă
deşeuri din fier, pentru o
cantitate estimată de 15 tone;
-200Euro/tonă deşeuri din
fontă, pentru o cantitate estimată de 50 tone; -2900Euro/
tonă deşeuri din cupru,
pentru o cantitate estimată de
1,5 tone; -840Euro/tonă
deşeuri din aluminiu, pentru
o cantitate estimată de 1 tonă.
Ofertele ce se vor face pentru
cumpărare vor viza toate
cantităţile de deşeuri. Cheltuielile de transport a deşeurilor
vor fi în sarcina exclusivă a
adjudecatarului. Taxa de
participare la licitaţie -300Lei.
Garanţia de participare la
licitaţie -1000Lei. Data, ora şi
locul de deschidere a ofertelor: Licitaţia se va desfăşura
în data de 12.04.2016, începând cu ora 12.00 la sediul
Primăriei Municipiului
Calafat din str. T.Vladimirescu, nr.24. În cazul în care
nu s-au prezentat minimum
doi participanţi la licitaţie sau
în care nici un ofertant nu a
oferit cel puţin preţul de
pornire, licitaţia va avea loc în
data de 22.04.2016, începând
cu ora 12.00. În cazul când
nici de această dată nu se
prezintă cel puţin doi participanţi la licitaţie sau nu se
oferă cel puţin preţul de
pornire, licitaţia va avea loc în
data de 04.05.2016, începând
cu ora 12.00. Relaţii despre
bunurile scoase la licitaţie vor
putea fi obţinute de la
Primăria municipiului
Calafat, din str.Tudor Vladimirescu, nr.24, Calafat, jud.
Dolj, tel./fax: 0251.231.424;
0251.232.884, începând cu
data publicării anunţului
publicitar. Data limită şi locul
de primire a ofertelor: Documentele de participare la licitaţie se vor depune la
Registratura Primăriei municipiului Calafat, cu sediul în
str.Tudor Vladimirescu, nr.24,
Calafat, jud.Dolj -în atenţia
Consiliului Local al municipiului Calafat şi a secretariatului Comisiei licitaţiei, cu cel

puţin 5 zile înaintea datei
pentru ţinerea licitaţiei. Data
limită pentru depunerea
ofertei este 08.04.2016, ora
10.00. La licitaţiile de vânzare
poate participa orice persoană
fizică sau juridică potenţial
cumpărătoare, care prezintă,
până la data ţinerii şedinţei
de licitaţie, următoarele documente: a)chitanţa de achitare
a taxei şi garanţiei de participare la licitaţie, eliberată de
casieria instituţiei publice,
Cont: RO80TREZ2935006
X X X 0 0 0 0 4 6 Tr e z o r e r i a
Calafat; b)copie de pe certificatul de înmatriculare la
Registrul comerţului şi codul
fiscal valabile la data ţinerii
licitaţiei, pentru persoanele
juridice române, sau actul de
identitate pentru persoanele
fizice; c)dovada privind achitării datoriilor către bugetul
statului şi bugetele locale,
atestate prin certificate,
precum şi dovada că nu figurează cu debite în evidenţele
contabile ale Primăriei Municipiului Calafat.
l Anunţ privind organizarea
licitaţiei de vânzare de masă
lemnoasă pe picior. Organizatorul licitaţiei: Regia Publică
Locală Ocolul Silvic Valea
Haţegului R.A., cu sediul în
localitatea Densuş, nr.35, jud.
Hunedoara, având telefon:
0254.775.045, fax:
0254.775.045 şi adresa de email: os.valeahategului@
gmail.com. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 07.04.2016,
ora 10.00. Locul desfăşurării
licitaţiei: O.S.Vl.Haţegului,
Densuş, nr. 35, Hunedoara
(sediul ocolului). Tipul licitaţiei: Licitaţie publică cu strigare. Licitaţia este organizată
şi se va desfăşura conform
prevederilor Regulamentului
de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului
nr.924/2015. Data şi ora organizării preselecţiei:
01.04.2016, ora 10.00. Data şi
ora limită până la care poate
fi depusă documentaţia
pentru preselectie şi înscrierea
la licitaţie: 31.03.2016, ora
14.00. Lista partizilor/loturilor care se licitează, preţul
de pornire a licitaţiei pentru
fiecare partidă/lot sunt afişate
la sediul organizatorului şi pe
site-ul: www.ocoalederegim.
ro. Volumul total de masă
lemnoasă pe picior oferit la
licitaţie este 5648mc din care:
3740mc produse principale,
230mc produse accidentale,
1642mc produse secundare,
rărituri şi 36mc produse de
igienă, respectiv pe specii şi
grupe de specii: -răşinoase
-239mc; -fag -5218mc; -stejar
-103mc; -diverse tari -75mc;
-diverse moi -13mc. Total
-5648mc. Masa lemnoasă pe
picior oferită spre vânzare nu
provine din fondul forestier
proprietate publică certificat.
Masa lemnoasă pe picior
ramasă neadjudecată după
încheierea licitaţiei, nu se
poate adjudeca prin negociere, în condiţiile prevăzute
de prezentul regulament şi de

alte reglementări în vigoare.
Pentru masa lemnoasă pe
picior neadjudecată la licitaţia din 07.04.2016, se va
organiza o a doua şedinţă de
licitaţie în cursul lunii aprilie
2016, la o dată ce va fi anuntaţă ulterior. Caietul de
sarcini poate fi procurat la
sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de
28.03.2016. Alte informaţii
privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: -după închiderea şedinţei de preselecţie,
organizatorul licitaţiei va
anunţa telefonic şi prin e-mail
fiecare operator economic
înscris pentru licitaţie dacă a
fost sau nu admis pentru a
participa la licitaţie; -în acest
sens, toţi operatorii economici
sunt obligaţi să depună la
preselecţie şi o fişă cu
numărul de telefon valid şi
adresa de e-mail pe care se
poate comunica; -conform
noului Regulament de
vânzare a masei lemnoase,
toate documentele solicitate
prin caietul de sarcini, trebuie
depuse înainte de data preselecţiei. După închiderea
şedinţei de preselecţie nu mai
pot fi admise nici un fel de act
solicitat pentru preselecţie;
-După ce operatorul
economic a fost anunţat cu
privire la rezultatul preselecţiei, în cazul în care a fost
admis pentru a participa la
licitaţie, este obligat ca până
în data de 31.03.2016 să
achite taxa de participare la
licitaţie în cuantum de
150Lei+TVA. Pentru informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului
licitaţiei: Resp.Fond Forestier
-Ing.Danciu Andrei, Tel.:
0762.257.833, Resp.Pază şi
Protecţie -Ing.Virvoni Alisa
Mirela, Tel.: 0762.259.681 -la
telefon ocol 0254.775.045, la
fax: 0254.775.045 şi prin
e-mail: os.valeahategului@
gmail.com
l Administratori judiciari
asociaţi Yna Consulting Sprl
Şi Consultant Insolvenţă
SPRL, cu sediul procesual
ales în Drobeta-Turnu-Severin, str.Mărăşeşti, nr.18,
jud.Mehedinţi, anunţă licitaţie publică cu strigare
pentru vânzarea bunurilor
mobile existente în proprietatea debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, cu sediul
în Drobeta-Turnu-Severin,
str.IC.Brătianu, nr.11, parter,
camera 2, judeţul Mehedinţi,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi
sub nr.J25/276/2012, având
cod de identificare fiscală nr.
6633311, aflată în procedura
generală de insolvenţă, în
dosar nr.6902/101/2012 aflat
pe rolul Tribunalului Mehedinţi, după cum urmează:
Sunt scoase la vânzare bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC
Izometal-Magellan SRL,
constând în stoc de marfă.
Lista acestor bunuri poate fi
consultată la sediul lichidatorului judiciar, precum şi pe
site-ul lichidatorului judiciar
www.ynaconsulting.ro şi

www.consultant-insolventa.
ro. Valorificarea bunurilor
mobile se va face în bloc, prin
licitaţie publică cu strigare.
Titlul executoriu în baza
căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea
bunurilor mobile, o reprezintă
Sentinţa nr.151 din şedinţa
publică din data de
23.03.2015 pronunţată de
Tribunalul Mehedinţi în
dosarul nr.6902/101/2012/
a102, prin care s-a dispus
ridicarea suspendării. Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea
caietului de sarcini şi consemnarea unei cauţiuni de 10%
din preţul de pornire al licitaţiei, până la începerea licitaţiei în contul unic de
insolvenţă deschis la Banca
Comercială Carpatica, sub nr.
RO98CARP0360 00766158
RO01. Licitaţia pentru bunurile mobile va avea loc la data
de 05.04.2016, ora 12.00, iar
în cazul în care bunurile nu
vor fi valorificate, licitaţia va
fi reluată în aceleaşi condiţii
la data de 12.04.2016, ora
12.00, la data de 19.04.2016,
ora 12.00, la data de
26.04.2016, ora 12.00, la data
de 03.05.2016, ora 12.00,
respectiv la data de
10.05.2016, ora 12.00, la
punctul de lucru al debitoarei
situat în localitatea Timişoara, str.Enric Baader, nr.13,
jud.Timiş. Informaţii suplimentare, privind bunurile
scoase la licitaţie, la telefoanele: 0252/328.293,
0744.528.869, 0252/354.399,
0742.592.183, 0256/220.827
sau 0745.267.676 şi pe siteurile: www.ynaconsulting.ro
şi www.consultant-insolventa.ro

PIERDERI
l Pierdut Atestat Manager
Transport Marfa si Persoane
emis pe numele Moraru
Eugen. Il declar nul.
l Florea Elena in calitate de
unic asociat si administrator
la SC El-Com SRL cu sediul
Cum. Sirna Sat Bratesti,
Judetul Prahova,
J29/252/1993, CUI 2996047,
declara certificatul contatator
nr. 75370/30.07.2009 pierdut/
nul.
l Pierdut certificat de înregistrare, certificat constatatar,
precum si anexele la certificatul de înregistrare pentru
urmatoarea societate comercială: SC Trans G. Dun SRL
– CUI: 19046017,
J25/510/2006.
l Declar pierdut atestat
manager transport seria
AMMI nr. 0035817 eliberat la
data de 05.03.2011 de A.R.R.Ag. Bucureşti pe numele
Ghiţă Mihaela.
l Declar pierdut (nul)
permis R.A.T.B. pe numele
de Cristea Angela Liliana.

