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OFERTE SERVICIU
l SC ONE STAR SECURITY SRL
angajeaza agenti de securitate cu
atestat de paza pentru zona Cernica.
Salariu avantajos plus bonuri masa.
Relatii la telefon: 0786258119.
l BRCT Suceava caută candidat
pentru postul de expert relaţii externe-ofiţer implementare/monitorizare.
Detalii la adresele: www.ro-ua-md.
net şi www.brctsuceava.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la
tel: 0230.530.049.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de
arhitect-şef al oraşului Pecica,
judeţul Arad. Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului
Pecica, judeţul Arad, în data de 04
aprilie 2016, ora 10.00 proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se
depun în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Primăriei
oraşului Pecica, judeţul Arad.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din
H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs
şi bibliografia se afişează la sediul şi
pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante de
auditor, clasa I, grad profesional
superior - Compartiment Audit, din
cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Filipeştii de
Târg, judeţul Prahova. Concursul se
organizează la sediul Primăriei
comunei Filipeştii de Târg, judeţul
Prahova în data de 4 aprilie 2016 la
ora 10.00, proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul Primăriei comunei
Filipeştii de Târg, judeţul Prahova.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din
H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs
şi bibliografia se afişează la sediul şi
pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante de
auditor, clasa I, gradul profesional
superior din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraşului
Chişineu-Criş, judeţul Arad.
Concursul se organizează la sediul
Primăriei oraşului Chişineu- Criş,
judeţul Arad în data de 04 aprilie
2016, la ora 10.00 – proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Primăriei
oraşului Chişineu -Criş, judeţul
Arad. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din
H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs
şi bibliografia se afişează la sediul şi
pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la

sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de
promovare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de şef
serviciu – Serviciul Acorduri Bilaterale şi Desemnare Parteneri EURES
din cadrul Agenției Naționale pentru
Ocuparea Forței de Muncă.
Concursul se organizează la sediul
Agenției Naționale pentru Ocuparea
Forței de Muncă în data de 04 aprilie
2016, ora 10.00 - proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Agenției
Naționale pentru Ocuparea Forței de
Muncă. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la
art. 143 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G.
1173/2008. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr.
de telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de
director executiv la Serviciul public
de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Tîrgu – Mureş, județul
Mureş. Concursul se organizează la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 05 aprilie
2016, ora 10.00, proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din
H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs
şi bibliografia se afişează la sediul şi
pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Spitalul Orăşenesc Făget, cu
sediul în localitatea Făget, str.Spitalului, nr.4, judeţul Timiş, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: -Infirmieră
-un post la compartimentul pneumologie, studii -şcoală generală,
conform HG 286/23.03.2011. -Registrator medical debutant -un post
pentru laborator analize medicale,
studii -medii. -Asistent medical
debutant -un post la comp.neonatologie, studii postliceale. Concursul se
va desfăşura astfel: Pentru postul de
infirmier: -Proba scrisă în data de
23.03.2016, ora 10.00; -Proba practică în data de 23.03.2016, ora 13.00;
-Proba interviu în data de
23.03.2016, ora 14.00. Pentru postul
de registrator medical: -Proba scrisă
în data de 23.03.2016, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
23.03.2016, ora 13.00. Asistent
medical debutant comp.Neonatologie: -Proba scrisă în data de
23.03.2016, ora 10.00; -Proba practică în data de 23.03.2016, ora 13.00;
-Proba interviu în data de
23.03.2016, ora 14.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -îndeplinesc condiţiile de
studii; -nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvâşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autotităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul;
-au o stare de sănătate corespunză-

toare postului pentru care candidează. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
până la data de: 14.03.2016, ora
15.00, la sediul Spitalului Orăşenesc
Făget, str.Spitalului, nr.4. Relaţii
suplimentare la sediul: Spitalului
Orăşenesc Făget, persoană de
contact: Lera Virginica, telefon:
0256.320.860, int.19, fax:
0256.320.039.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă OLT, cu
sediul în Slatina, Str. Prelungirea
Crişan, nr. 2, scoate la concurs, în
data de 16.03.2016, ora09:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul
post temporar vacant: inspector,
grad profesional asistent–Compartiment Formare Profesională. Condiţii
specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacante: Pregătire
de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice: 1
an; Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet (nivel
mediu); Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 8 zile
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Olt.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă NEAMŢ,
cu sediul în Piatra Neamţ, Str. Privighetorii, nr.21, scoate la concurs, în
data de 15.03.2016, ora09:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul
post temporar vacant: inspector,
grad profesional superior–Compartiment Achiziţii Publice, Administrativ, Protecţia Muncii şi PSI.
Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie temporar
vacante: Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet (nivel mediu); Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile se
fac în termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Neamţ.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
PRAHOVA, cu sediul în Ploieşti, Str.
Nicolae Iorga, nr. 1, scoate la
concurs, în data de 16.03.2016,
ora09:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post temporar
vacant: inspector, grad profesional
principal–Compartiment Control,
Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii
şi Executare Silită a Debitelor.
Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie temporar
vacante: Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
5 ani; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Power Point, Internet
(nivel mediu); Perfecţionări/specializări: certificate de dovedire a cunoştinţelor de operare PC; Iniţiativă şi
creativitate, capacitate de adaptare
la muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; Înscrierile se fac în
termen de 8 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,

publicitate
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partea a –III– a, la sediul AJOFM
Prahova.
l Consiliul Local Mihăeşti, cu sediul
în localitatea Comuna Mihăeşti,
judeţul Argeş, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: -Numele funcţiei
Consilier Juridic, Consiliu Local:
Număr posturi 1, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 29.03.2016, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 31.03.2016, ora
10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -Studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; -Vechime
în specialitatea studiilor minim 3 ani;
-Cunoştinţe operare calculator.
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 Comuna
Mihăeşti, Judeţul Argeş. Relaţii
suplimentare la sediul: Comuna
Mihăeşti, persoană de contact:
Baroana Zefina, telefon:
0756.030.050, fax: 0248.560.005.
l Primăria Comunei Aita Mare, cu
sediul în localitatea Aita Mare,
nr.206, judeţul Covasna, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: -Număr
posturi: 1; -Numele funcţiei: şofer.
Pentru a ocupa un post contractual
vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform
art.3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului

nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare: a)
are cetățenia română, cetățenie a
altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European şi
domiciliul în România; b)cunoaşte
limba română, scris şi vorbit; c)are
vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; d)are capacitate
deplină de exercițiu; e)are o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate
de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f)îndeplineşte
condițiile de studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la
concurs; g)nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârşirea unei
infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de
serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiției,
de fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârşite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă
cu exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 24
martie 2016, ora 9.00; -Proba
interviu în data de 24 martie 2016,
ora 12.00. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la
concurs şi a ocupării funcției
contractuale sunt: 1.permis de
conducere valabil, care să cuprindă
categoria „D”; 2.atestat profesional
transport persoane; 3.minim 2 ani
vechime în specialitatea de şofer.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de

MIERCURI / 2 MARTIE 2016
10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Aita Mare. Relaţii suplimentare la sediul: Primăria Aita
Mare, persoană de contact: Barta
Istvan -Zsolt, telefon: 0746.196.269,
fax: 0267.355.582, E-mail: primariaaitamare@gmail.com

Infecțiose „Prof.Dr.Matei Balş”.
Relaţii suplimentare la sediul: Institutul Național de Boli Infecțiose
„Prof.Dr.Matei Balş”, persoană de
contact: ref.Stroe Mihaela, telefon:
021.201.09.80 -interior 3055, E-mail:
anca.stroe@mateibals.ro

l Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul
în localitatea Bucureşti, str.Dr.Calistrat Grozovici, nr.1, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale temporar vacante, de:
asistent medical principal cu studii
superioare, specialitatea generalist,
Secţia Clinică VI-Boli Infecțioase
Adulți, durată determinată. -Numele
funcţiei: asistent medical principal
cu studii superioare, specialitatea
generalist. Număr posturi: 1
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Testarea psihologică în data de 17
martie 2016 -ora 10.00 -la sediul
institutului; -Proba scrisă în data de
21 martie 2016, ora 10.00; -Proba
practică în data de 25 martie 2016,
ora 10.00; -Termenul de depunere al
dosarelor: -09.03.2016. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -diplomă de licență în specialitate; -examen pentru obținerea
gradului de principal; -5 ani vechime
ca asistent medical; -concurs pentru
ocuparea postului. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Institutului Național de Boli

l Este citată pârâta Căeriu MariaMarinela, în ziua de 18.03.2016, orele
8.30, la Judecătoria Botoşani în
procesul de divorţ în contradictoriu
cu reclamantul Căeriu AlinConstantin.

CITAȚII

l Judecătoria Iasi, Complet 3, dosar
34650/245/2012, numitii Spiridon
Mariea, loc. Constanţa, bvd.
Alexandru Lăpuşneanu nr. 193,
Giosan Elena, loc. Campulung
Moldovenesc, str. Sirenei nr. 6,
Dragomirescu Aglaia, loc. Piteşti,
bvd Petrochimiştilor, bl. B21, Doboş
Eugenia, loc. Timişoara, str. Silistra
nr. 7, Doboş Felicia, Doboş Viorel,
Ruja Iuliana, com. Andrieşeni, jud.
Iaşi, se citeaza pentru termenul din
28 martie 2016, ora 9.00.
Szornyi Andrei, născut la data de
11.12.1922, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Săcele, str. Ciucaş nr. 19,
judeţul Braşov, este citat în calitate
de pârât, de reclamantul Szornyi
Ştefan, în dosarul nr. 5250/197/2015
al Judecătoriei Braşov, având ca
obiect „declararea judecătorească a
morţii”, pentru termenul de judecată
din data de 29.03.2016, ora 13.00,
Complet C5- Urgenţe.

DIVERSE
l Ilişanu Cezar anunţă conform
Legii, înfiinţarea "Partidul Alianţa
Pentru Dezvoltarea Broşteniului",
azi 20.02.2016.

NOTIFICĂRI
l Lichidator judiciar C.I.I.
Palaş-Alexandru Alina notifică
deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei împotriva SC Oaky
Service Com SRL din Telega,
Prahova, CUI 427150, J29/278/2003,
la Tribunalul Prahova – dosar
1056/105/2014, termen înregistrare
creanţe 21 martie 2016, termen tabel
preliminar 30 martie 2016, termen
tabel definitiv 13 aprilie 2016,
şedinţa adunării creditorilor 04
aprilie 2016 ora 15:30.
l Lichidator judiciar C.I.I.
Palaş-Alexandru Alina notifică
deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei împotriva SC Ventis
Trade SRL din Ploieşti, Prahova,
CUI 22345418, J29/2214/2007, la
tribunalul Prahova – dosar

7818/105/2015, termen înregistrare
creanţe 01 aprilie 2016, termen tabel
preliminar 11 aprilie 2016, termen
tabel definitiv 06 mai 2016, şedinţa
adunării creditorilor 15 aprilie 2016
ora 10:00.
l Administrator judiciar C.I.I.
Palaş-Alexandru Alina notifică
deschiderea procedurii generale a
insolvenţei împotriva SC Stage Life
Pub SRL din Sinaia, Prahova, CUI
30669920, J29/1401/2012, la tribunalul
Prahova – DOSAR 7429/105/2015,
termen inregistrare creante 04 aprilie
2016, termen tabel preliminar 25
aprilie 2016, termen tabel definitiv 19
mai 2016, sedinta adunarii creditorilor
29 aprilie 2016 ora 14:30.
l Se notifică societăţii KAYA
IMPEX AS STAR SRL, reprezentată de Ercan Kaya, având
J03/1221/2012, CUI: 30632963, cu
sediul în sat Smeura, comună
Moşoaia, nr. 213, judeţul Argeş, rezilierea contractului de închiriere din
data de 08.09.2012, încheiat cu Societatea Lavi Mela 2002 SRL, cu sediul
în Piteşti, pasaj Teiuleanu, bloc 48,
sc. C, et.4, ap.16, judeţul Argeş.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare AGA a SC Favapo
Group S.R.L in ziua de 28.03.2016,
ora 15.00 la Cabinet de avocat
Stanca Norbert situat in Rm. Valcea,
str. G-ral Magheru,nr.18, bl.P1, et.1,
jud.Valcea.
l Consiliul de Administraţie al SC
Agromec Uda Clocociov SA, cu
sediul în comuna Uda Clocociov, jud.
Teleorman, înregistrată la ORC
Teleorman sub nr.J34/56/1997,
CUI:8173848, convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 08 aprilie 2016,
ora 10.00, la sediul societăţii, cu
următoarea ordine de zi: 1.Adoptarea
unei hotărâri de lichidare a societăţii.
2.Desemnarea unui lichidator autorizat, în vederea lichidării societăţii.
În cazul în care şedinţa Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor SC Agromec Uda Clocociov SA
din data de 08 aprilie 2016 nu va
putea avea loc din cauza lipsei cvorumului necesar dezbaterii şi adoptării
hotărârii, conform ordinei de zi,
sedinţa se va desfăşura în data de 09
aprilie 2016, ora şi locul de desfăşurare rămând cele mai sus menţionate.
l Consiliul de Administraţie al Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A., reconvoacă Adunarea Generală Ordinară
2016 a membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A. pentru data de
13.03.2016, ora 10.00 (în continuarea
Adunării Generale a Baroului Bucureşti) la Sala Palatului din Bucureşti.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung.
Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de
Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Sicoval
Emty SRL – Câmpulung, după cum urmează: Denumire, Valoare
[Ron, fără TVA]: Autoturism Mercedes MB 100 D, nr. înmatriculare
AG-07-CFV, 26.908 lei; Autoturism Mercedes MB 100 D, nr.
înmatriculare AG-14-MVN, 40.402 lei. Prețurile menționate
reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației,
ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic
sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea
de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung
Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din Legea 207/2015,
până în ziua de 15/03/2016. Licitația va avea loc în data de
16/03/2016, ora 11:00:00, la sediul SFM Câmpulung, str. Negru
Vodă, nr. 117 - corp Muzeu. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot aﬂa de la Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung,
tel.0248.510098.

Ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare va fi următoarea: 1.Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a
raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în anul 2015. 2.
Prezentarea, discutarea şi supunerea
la vot a contului de execuţie financiar-contabil pentru anul 2015, al Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A. 3.
Prezentarea, discutarea şi supunerea
la vot a raportului Comisiei de
Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2015. 4. Descărcarea Consiliului cu privire la
activitatea şi gestiunea sa pentru anul
financiar-contabil 2015. 5. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a
proiectului de buget pentru anul
financiar-contabil 2016. 6.Diverse.
l Convocator: Administratorul unic
a l S C R O M - Q U A RT Z S . A . ,
convoacă Adunarea generală ordinară a acţionarilor în ziua de
11.04.2016 ora 10 la sediul din str.
Erou Iancu Nicolae,126A, et.5,
Voluntari, Ilfov, pentru acţionarii
înregistraţi în Registrul acţionarilor
la sfârşitul zilei de 26.02.2016.
Ordinea de zi: 1. Rapoartele de
gestiune ale administratorului unic şi
comisiei de cenzori pentru 2015; 2.
Aprobarea situaţiilor financiare
pentru 2015 şi descărcarea de
gestiune a administratorului unic; 3.
Aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru 2016; 4. Prelungirea
mandatelor cenzorilor; 5. Diverse.
Dacă la prima convocare nu se întrunesc condiţiile statutare, adunarea se
va ţine în acelaşi loc şi la aceeaşi oră
în ziua de 12.04.2016. Materialele
informative se pot consulta la adresa
de mai sus. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin procura
specială autentificată. Administrator
unic, Ghic Gratiela.

LICITAȚII
l Lichidator judiciar al SC Drasid
SRL anunţă vânzarea prin licitaţie a
autoutilitarei Volkswagen Caravelle
(an de fabricaţie 1996), la preţul de
3.296 lei + TVA. Licitaţiile au loc
pe 03 martie, 07 martie, 11 martie,
15 martie şi 19 martie 2016, la ora
14:00. Informaţii la tel. 0744.688.623.
l Erata suspendare licitație “teren
intravilan “ în suprafață de 403 mp.
S.C. Altinis Const S.R.L. Dinu, Urse
şi Asociații SPRL, desemnat lichidator judiciar pentru SC Altinis
Const SRL cu sediul în Comuna
Ciorani, Sat Cioranii de Jos, Nr. 324
Bis, Județ Prahova, înregistrată la
ORC sub nr. J29/1216/2003, CUI
15625369, prin Sentința nr. 918 din
data de 08.10.2015 pronunțată de
Tribunalul Prahova, Secția A-II-A
Civilă, de Contencios Administrativ
şi Fiscal s-a deschis procedura generala a falimentului prevăzută de
Legea 85/2014, în Dosar nr.
8555/105/2014, Anunţă suspendarea
licitaţiilor publice deschise cu strigare, organizate pentru “Teren
intravilan în suprafață de 403 mp”
situat în Comuna Ciorani, Sat
Cioranii de Jos, Tarlaua 24, Parcela
725, Județ Prahova aflat în patrimoniul debitorului, din datele de
04.03.2016, 11.03.2016, ora 14.00,
organizate la sediul din Mun.
Ploieşti, Str. Elena Doamna Nr. 44A,
Județ Prahova, urmând ca acestea să
fie reluate la o data ulterioară.
l S.C. CITADIN S.A. Iaşi, cu sediul
în Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod
700310, organizează la sediul sau
procedura de „Selecţie de oferte”, cu
oferte de preţ în plic închis, în
vederea atribuirii contractului
„FILER DE CALCAR ŞI
CIMENT”. Pentru participarea la
procedura de achiziţie, ofertantul
trebuie să îndeplinească condiţiile
cerute în „Documentaţia de achiziţie” care se poate ridica de la sediul
SC CITADIN SA, serviciul achiziţii,
contra sumei de 100 lei până pe data
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de 08.03.2016. Criteriul care va fi
aplicat pentru evaluarea ofertelor:
preţul cel mai scăzut. Documentaţia
de ofertare va fi depusă la registratură unităţii, până la data de
09.03.2016, orele 10:00. Procedura se
va desfăşura la sediul S.C. CITADIN
S.A. în ziua de 09.03.2016, cu începere de la orele 12:00. Relaţii suplimentare privind procurarea
documentaţiei şi condiţiile de participare se pot obţine la tel.: 0232 –
240.887.
l SC Danusca SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică bunurile mobile ale debitoarei la prețurile
reduse cu 50% (obiecte de inventar,
produse finite diverse modele console, mese, suport oglinzi, etc din
fier forjat) si proprietate imobiliara
compusa din teren intravilan in
suprafata de 6.455 mp si constructii:
C1- Atelier productie confectii metalice si spatiu administrativ (P) cu s.c.
desfasurata = 627 mp, C2 - Anexa
(P) - grup social - vestiar cu s.c.
desfasurata = 311 mp, C3 - Sectie
productie confectii fier forjat si
depozit materiale (P) cu s.c. desfasurata = 1.778 mp, C4 - Anexa (P) cabina poarta cu s.c. desfasurata = 8
mp, imprejmuire si platforma betonata, situata in com. Paulesti, sat
Paulesti, nr. 823, tarlaua 16, Prahova
la pretul de evaluare redus cu 40%
(1.076.601 lei fara TVA). Licitaţia va
avea loc în 11.03.2016, ora 13/30 la
sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de
18.03.2016, 25.03.2016, 01.04.2016,
08.04.2016 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l SC Andutu Distribution SRL prin
lichidator judicar VIA Insolv SPRL
scoate la vânzare prin licitaţie
publică marca ANDUTU la pretul

de 14.334 lei şi proprietate imobiliara
compusă din teren intravilan în
suprafaţă de 2.174 mp situata in
com. Predeal Sărari, sat Vitioara de
Sus, judet Prahova la pretul de
19.234 lei fara TVA. Licitaţia va avea
loc în fiecare zi de marti incepand cu
data de 08.03.2016, ora 15/00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800".
l SC Universal Construct Prod SA
prin lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie
publică in fiecare zi de miercuri incepand cu data de 09.03.2016 ora 15/00
bunurile debitoarei la pretul de
evaluare redus cu 50%: teren în
suprafaţă de 12.389 mp şi sediu
administrativ în suprafaţă de 1.800
mp; hala productie în suprafaţă de
1.500 mp, casa pompe si bazin apa în
suprafaţă de 64 mp, situata în situat
in Comuna Bacia, jud. Hunedoara la
pretul de 800.000 lei, apartament
două camere şi dependințe cu suprafața utilă de 47,84 mp si balcon cu
s.u. 12,59 mp situat în Târgu Jiu la
pretul de 53200 lei fără TVA;
magazie (hală) cu s.d. 1250 mp şi
teren aferent cu suprafața de 1.381
mp, situată în com. Bacia, jud.
Hunedoara, la pretul de 239000 lei
fără TVA; teren în suprafață de
3.195 mp situat în com. Bacia, jud.
Hunedoara la pretul de 47000 lei
fără TVA”.
l SC Trebor Exim SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică teren intravilan in suprafata
de 5.857 mp si indiviz in suprafata
de 161 mp, situate în Băicoi, jud.
Prahova la pretul de evaluare redus
cu 50 %, respectiv 58.850 lei. Licitaţia va avea loc în fiecare zi de
miercuri începând cu data de
09.03.2016, ora 14/00 la sediul lichi-

datorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800."
l SC Kalimera Intercom SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie bunuri
mobile (tăvi, dulapuri, oale, scaune,
etc) la preturile de inventar. Licitaţia
va avea loc în 04.03.2016, ora 13/30
la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată
în ziua de 07.03.2016, 09.03.2016,
11.03.2016, 14.03.2016 aceeaşi oră, în
acelaşi loc."
l SC Intergepa Trans SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I Petcu Viorica,
scoate la vânzare prin licitaţie publică
în data de 04.04.2016 ora 14,00 la
sediul lichidatorului din Ploieşti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2,
jud. Prahova, teren în suprafaţa de
14.854 mp cu platforma betonată,
situat în Oneşti, str. Gării nr. 3, jud.
Bacău şi următoarele construcţii
situate pe acesta: - Construcţie sediu;
- Construcţie atelier; - Clădire bufet; Clădire staţie carburanţi; - Clădire
atelier. În caz de neadjudecare în data
de 04.04.2016, se vor organiza licitaţii
şi în datele de 11.04.2016, 18.04.2016,
25.04.2016 ora 14,00. Taxa de participare la licitaţie este de 100 RON +
TVA, garanţia de participare este de
10% din valoarea bunului plus TVA.
Achitarea lor se poate face cu ordin de
plată în contul de lichidare sau în
numerar la sediul lichidatorului.
Vânzarea se face în baza prevederilor
Legii nr. 85/2006. Înscrierea la licitate
se va face cu cel puţin o zi înainte de
data licitaţiei. Bunurile se vor vinde
libere de sarcini conform art. 53 din
Legea 85/2006. Alte relaţii privind
activele scoase la vânzare puteţi obţine
la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244597751.

l SC Centrul Logistic Şi De Sevicii
Berceni SRL, prin lichidator judiciar
CII Petcu Viorica, scoate la vânzare
prin licitaţie publică în data de
04.04.2016, ora 13,00, la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului
nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud.
Prahova următoarele bunuri: - Teren
arabil extravilan St 7500 mp situat în
com. Ariceştii Rahtivani, jud.
Prahova; În caz de neadjudecare în
data de 04.04.2016, se vor organiza
încă 9 licitaţii în datele de
11.04.2016, 18.04.2016, 25.04.2016,
09.05.2016, 16.05.2016, 23.05.2016,
30.05.2016, 06.06.2016 şi 13.06.2016
ora 13,00. Taxa de participare la
licitaţie este de 100 RON plus TVA,
garanţia de participare este de 10%
din valoarea preţului oferit plus
TVA. Achitarea lor se poate face cu
ordin de plată în contul de lichidare
sau numerar la sediul lichidatorului.
Vânzarea se face în baza prevederilor
Legii nr. 85/2006. Înscrierea la licitaţie se va face cu cel puţin o zi
înainte de data licitaţiei. Bunurile se
vor vinde libere de sarcini conform
art. 53 din Legea nr. 85/2006. Alte
relaţii privind activele scoase la
vânzare puteţi obţine la nr. de ţel.
0244-513366 sau 0244-597751.
l Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la
vânzare prin licitaţie publică pornind
de la pretul de evaluare proprietate
imobiliara formata din teren in suprafata de 947 mp, sonda nr.2663 si
constructiile aferente sondei de apa
geotermala: put forat, casa pompelor
si rezervor, situata in Otopeni, jud.
Ilfov, apartinand Foraj Bucuresti SA.
Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la lichidatorul
judiciar şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu o zi înainte
de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc
în data de 10.03.2016, ora 15/00. In
cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 17.03.2016,

24.03.2016, 31.03.2016 respectiv
07.04.2016 la aceeasi ora la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
l Anunţul privind organizarea licitaţiei intermediară pentru vânzarea de
masă lemnoasă pe picior producţia
anului 2016. Organizatorul licitaţiei:
Direcţia Silvică Vrancea, cu sediul în
municipiul Focşani, str.Leopoldina
Bălănuţă, nr.17, judeţul Vrancea,
telefon: 0237.221.300 sau
0237.222.391, fax: 0237.227.215,
e-mail: office@focsani.rosilva.ro; Data
şi ora desfăşurării licitaţiei:
15.03.2016, ora 10.00; Locul desfăşurării licitaţiei: Direcţia Silvică
Vrancea, cu sediul în municipiul
Focşani, str.Leopoldina Bălănuţă,
nr.17, judeţul Vrancea; 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 cu modificările şi completările ulterioare; Data şi
ora organizării preselecţiei:
10.03.2016, ora 14.00; Data şi ora-limită până la care poate fi depusă
documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: 09.03.2016, ora
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.rosilva.ro; Volumul total
de masă lemnoasă pe picior oferit la
licitaţie 12.092m3, din care pe natură
de produse: -produse principale: 2.316
(m3); -produse secundare: 8.864
(m3); -produse de igienă: 94
(m3); -produse accidentale: 818 (m3);
şi, respectiv, pe specii şi grupe de
specii: -răşinoase: 2.504 (m3); -fag:
4.823 (m3); -stejari: 386 (m3); -diverse
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tari: 1.861 (m3); -diverse moi: 2.518
(m3). Masa lemnoasă pe picior oferită
spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului
certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC). Masa lemnoasă
pe picior rămasă neadjudecată după
încheierea licitaţiei se poate adjudeca
prin negociere, în data de 15.03.2016
după licitaţie, în condiţiile prevăzute
de prezentul regulament şi de alte
reglementări în vigoare. Caietul de
sarcini poate fi procurat de la sediul
organizatorului licitaţiei începând cu
data de: 02.03.2016, între orele 09.0015.00. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: -dacă la
licitaţie se prezintă un singur ofertant,
partida nu se supune licitării şi nu se
poate adjudeca prin licitaţie. Pentru
informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei:
persoană de contact: ing.Olteanu Titi,
telefon: 0237.221.300 sau
0237.222.391, e-mail: office@focsani.
rosilva.ro, fax: 0237.227.215.

PIERDERI
l Persoana juridică: SC Romastru
Trading SRL, cu sediul în Str.Biharia,
nr.67-77, Et.2, Corp D-F, Bucureşti,
sector 1, având CUI RO 6769462
declară pierdută chitanţa cu seria
RTR CH nr.290966, o declarăm nulă.
l P I E R D U T C E R T I F I C AT
CONSTATATOR AL SC METAL
CONF SERV SRL, EMIS LA DATA
DE 07.07.2005, IL DECLAR NUL.
l SC METAL CONF SERV SRL,
BUCURESTI, SECTOR 6,STR.
MOHORULUI NR.8, BL.14, SC.3,
E T. 4 , A P. 3 8 R E G . C O M :
J/40/1391/2002 C.U.I: RO14479842
FELUL ACTULUI: CERTIFICAT
CONSTATATOR PENTRU SEDIU
SOCIAL. CERTIFICATUL A FOST
PIERDUT. SE DECLARA NUL.
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