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OFERTE SERVICIU
l Spalatorie Auto profesionala 
angajeaza spalatori si polisatori 
auto. Sector 3. Tel. 0722.503.294.

l Firma constructii din Bucuresti 
angajeaza vopsitori industriali 
pentru structuri metalice si munci-
tori necalificati. 0758.758.813

l UAT comuna Gura Văii, cu 
sediul în satul Gura Văii, comuna 
Gura Văii, judeţul Bacau, CIF: 
4278108,  reprezentată prin Valerica 
Mihalcea, având funcţia de primar, 
declar următoarele: concurs pentru 
ocuparea funcţiei de şofer autobas-
culantă, data depunerii dosarului 
este 12.08.2016, ora 13.00 la sediul 
primăriei, iar proba scrisă va fi 
susţinută la data de 15.08.2016, ora 
10.00 şi interviul în data de 
15.08.2016, ora 15.00.

l U.M. 02443 Bucureşti, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concurs pentru ocuparea a 1 
(unu) post temporar vacant de 
personal civil contractual, de 
execuţie referent II, cu studii medii, 
cu minim 6 luni vechime în muncă 
până la data depunerii dosarului, 
astfel: -18.08.2016, ora 10.00 -proba 
scrisă; -24.08.2016, ora 10.00 
-interviu; -data limită de depunere a 
dosarelor- 09.08.2016, ora 16.00. 
Depunerea dosarelor se va face la 
sediul U.M. 02443 Bucureşti, str. 
Pompiliu Eliade nr.4 Bis, sector 1, 
unde vor fi afişate şi detaliile organi-
zatorice. Concursul se va desfăşura 
la sediul U.M. 02443 Bucureşti, str. 
Pompiliu Eliade nr. 4 Bis, sector 1. 
Datele de contact ale secretariatului, 
la telefon: 021.315.17.44 int.109.

l Institutul National de Cercetare- 
Dezvoltare pentru  Optoelectronica 
INOE 2000 cu sediul în Str. Atomiş-
tilor, nr.409, Oraş Măgurele, Jud. 
Ilfov scoate la concurs 1 post cerce-
tător ştiinţific cu contract individual 
de muncă pe durată nedeterminată, 
cu următorele cerinţe: -absolvent al 
unei facultăţi de restaurare- conser-
vare; -absolvent studii aprofundate/
master; specializări în domeniul 
conservării ştiinţifice vor fi un 
avantaj, cu practică în cercetare pe 
şantiere de restaurare, -înscris la 
studii doctorale. Locul desfăşurării 
concursului: la sediul INOE 2000 
din str. Atomiştilor, nr.409, Oraşul 
Măgurele, Jud. flfov. Înscrierea la 
concurs se face în termen de 30 zile 
de la data publicării anunţului în 
ziar. Dosarul de concurs se depune 
la Secretariatul INOE 2000 din str. 
Atomiştilor, nr.409, Oraşul Măgu-
rele, Jud. Ilfov. Concursul se va 
desfăşura în perioada 05.09.2016- 
09.09.2016. Relaţii la telefon: 
021/457.45.22. 

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Giurgiu, cu sediul în 
Giurgiu, B-dul 1907, Nr.1, Sc. B, 
Jud. Giurgiu, organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale vacante de conducere, 
pe perioadă nedeterminată, din 
cadrul Serviciului Cadastru, 
conform H.G. nr. 286/2011, modifi-
cată şi completată de H.G. nr. 
1027/2014, după cum urmează: -1 
post de şef serviciu gradul II. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
Proba scrisă în data de 25.08.2016- 
ora 10,00; Proba interviu în data de 
30.08.2016- ora 10,00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -nivelul studiilor: studii 
universitare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau  
diplomă de absolvire- specializarea 
cadastru, geodezie, topografie, 
măsurători terestre; -vechime în 

specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 3 ani; 
-vechime în funcţie de conducere: 
minim 3 ani; Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 17.08.2016, ora 
16.00, la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Giurgiu. Locul de desfăşurare al 
concursului: sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Giurgiu. Relaţii suplimentare la 
sediul instituţiei, Giurgiu, B-dul 
1907, Nr.1, Sc. B, Jud. Giurgiu, 
persoana de contact: Chireceanu 
Marinela, tel. 0246216444, e-mail 
gr@ancpi.ro sau pe site-ul: www.
ancpi.ro.

l La Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, nr. 920 din 
26.07.2016, la anunţul cu numărul 
de înregistrare 34245, al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3, adresa: 
Str. Parfumului, nr. 2-4, Sector 3 
pentru ocuparea funcţiei publice 
conform Legii nr.188/1999: consilier 
juridic clasa I gradul asistent, din 
Anexa nr.1, alin.II, pct.4, se face 
următoarea rectificare: -în loc de: "4. 
Consilier juridic clasa I gradul asis-
tent– Serviciul Adopţii: a.pregătire 
de specialitate: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă;  b. vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 1 
an.” se va citi:  "4. Consilier juridic 
clasa I gradul asistent– Serviciul 
Adopţii: a. pregătire de specialitate: 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniul ştiinţe juridice; 
b. vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 1 an.”

l Primăria Comunei Prăjeni orga-
nizează concurs în baza HG 
286/2011 şi HG 1027/2014, la sediul 
primăriei din sat Prăjeni, comuna 
Prăjeni, județul Botoşani, în data de 
25 august 2016, ora 10:00 proba 
scrisă şi în data de 29 august 2016, 
ora 10:00 interviul pentru ocuparea 
postului contractual vacant de: 
muncitor calificat, compartimentul 
Gospodărie Întreținere şi Deservire.
Condiții de participare; -Nivelul 
studiilor: şcoală profesională ates-
tată cu certificat de calificare; 
-Vechimea în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la 
sediul primăriei comunei Prăjeni în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării prezentului anunț 
.Condițiile de participare la concurs 
şi bibliografia stabilită se afişează la 
sediul Primăriei Comunei Prăjeni şi 
pe site-ul www.primariaprajeni.ro. 
Relațiile suplimentare se pot obține 
de la sediul primăriei şi la telefon 
0231/553010.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-11, 
organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a unui post de inginer specia-
list IA, specialitatea construcții, la 
Atelierul de întreținere şi reparații, 
instalații, utilaje, clădiri. Condiţii 
Specifice: -diplomă de licență în 
specialitatea construcții; -6 ani şi 6 
luni vechime în specialitate; 
-Cunoştințe foarte bune utilizare 
PC, Excel, Word, e-mail, programe 
întocmire devize (Doclib, x-dev), 
Autocad. Concursul se organizează 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina în data de 
25.08.2016, ora 9.00 -proba scrisă şi 
în data 30.08.2016, ora 9.00 -proba 

interviu. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.R.U.N.O.S., în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului şi trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibliografia 
şi tematica de concurs sunt afişate 
la sediul unităţii şi pe site-ul spita-
lului (www.spjslatina.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obține la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatină -Serv.R.U.N.O.S. sau la nr.
de telefon 0349.802.550.

l Spitalul Municipal „Costache 
Nicolescu”, cu sediul în localitatea 
Drăgăşani, Jud. Vâlcea, str. Dr. 
Bagdasar, nr.2, organizează în 
conformitate cu prevederile HG 
286/2011, concurs pentru ocuparea 
funcțiilor contractuale vacante de: 
Șef Birou Achiziții publice. Condi-
țiile generale de participare la 
concurs sunt cuprinse în art.3 din 
Regulamentul cadru la Hotărârea 
286/2011. Condiții specifice de 
participare: -Studii: Superioare; 
-Meseria: economist; -Condiții de 
vechime: 2 ani vechime în speciali-
tate. Locul desfăşurării probelor 
concursului -sediul spitalului. 
-Proba scrisă în data de 25.08.2016, 
ora 11.00. -Proba interviu în data de 
26.08.2016, ora 11.00. Candidații 
vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de: 
17.08.2016, ora 16.00, la sediul 
Spitalului Municipal „Costache 
Nicolescu” Drăgăşani. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalului Muni-
cipal  „Costache Nicolescu” 
Drăgăşani, persoană de contact: 
C h i t u  J e n i ,  t e l e f o n : 
0250.812.201/02/03, int.110.

l Liceul Tehnolohic „Gheorghe 
Duca” Constanța, cu sediul în 
Constanța, str. Vifor Haiducul, nr. 
34, cod de identificare fiscală: 
4700902, tel/fax: 0341.405.806, 
organizează concurs, în baza HG 
286/2011 şi HG 1027/2014, la sediul 
Constanța din str. Vifor Haiducul, 
nr. 34, județul Constanța, în data de 
31.08.2016, ora 10.00 -proba scrisă, 
ora 13.00 -proba practică, ora 15.00 
-interviul, pentru ocuparea postu-
rilor contractuale vacante de: 
-Fochist. Condiţii de participare: 
-nivelul studiilor: diplomă de absol-
vire a liceului sau şcolii profesio-
nale; -certificat de calificare în 
meseria de fochist; -autorizație 
ISCIR pentru cazan de apă caldă şi 
cazan de abur de joasă presiune, 
clasa C; -vechimea în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
nu este cazul. -Îngrijitor. Condiţii de 
participare: nivelul studiilor medii/
generale; -vechimea în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
nu este cazul. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun la sediul Liceul 
Tehnolohic ,,Gheorghe Duca” de la 
data publicării prezentului anunţ 
până la data de 20.08.2016, în 
Monitorul Oficial Partea a III-a. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia stabilită se afişează la 
sediul  L iceului  Tehnologic 
,,Gheorghe Duca”. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la sediul 
Liceului Tehnolohic ,,Gheorghe 
Duca” Constanța şi la telefon: 
0341.405.806.

CITAȚII  
l Reclamant Sfetcu Marin chem în 
judecată pe pârâtul Sfetcu Ionel 
Daniel, în dosarul nr. 565/213/2016, 
cu termen la data de 22.09.2016, la 
Judecătoria Corabia.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 

Vâlcea, cheamă în judecată pe 
numita Ergin (fostă Grozavu) 
Floarea, domiciliată în com. Peri-
şani, sat Mlăceni, jud. Vâlcea, în 
calitate de intimată în dosarul civil 
nr. 1791/90/2016, cu termen de jude-
cată în data de 10.08.2016, având ca 
obiect înlocuire măsură de plasa-
ment, aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea.

JURIDICE  
l Dosar civil nr. 5349/109/2015: 
Admite cererea  formulată de 
Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Argeş, 
cu sediul în Piteşti, Calea Drăgă-
şani, nr. 8, jud Argeş în contradic-
tor iu  cu int imaţi i  Anghel 
Constantin, cu domiciliul în oraş 
Ștefăneşti, sat Ștefăneştii Noi, bl 6 
sc A, ap 8, judeţ Argeş, Ileanca 
Georgeta Mădălina cu domiciliul  
com.  Pătroaia, sat Crângurile, jud. 
Dâmboviţa şi CEPRU Piteşti cu 
sediul în Piteşti, str. I.C. Brătianu, 
nr. 62 A, judeţul Argeş. Înlocuieşte 
măsura plasamentului în regim de 
urgenţă de la CEPRU Piteşti cu 
măsura plasamentului într-un 
centru din subordinea  petentei 
pentru minorul Anghel George 
Sebastian. Suspendă exerciţiul 
drepturilor şi obligaţiilor părinteşti 
şi deleagă exerciţiul acestora  către 
directorul petentei. Onorariul în 
cuantum de 300 de lei cuvenit 
avocatului Dumitrescu Andreea 
Dana, rămâne în sarcina statului, 
cf. Art. 49 alin 3 din OUG 80/2013. 
Cu drept de apel în 10 zile de la 
comunicare. Calea de atac şi moti-
vele de apel se vor depune la Tribu-
nalul Argeş. Pronunţată în sedinţa 
publică de la 24.11.2014.  

l Dosar civil nr. 3918/109/2014:  
Admite cererea  formulată de  
Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Argeş, 
cu sediul în Piteşti, Calea Drăgă-
şani, nr. 8, jud Argeş în contradic-
toriu  cu intimaţii Stanca Ioana 
Maria,  domiciliată  în comuna 
Bogaţi, judeţ Argeş, Bobeanu 
Stelian cu domiciliul  în comuna 
Bogaţi, judeţ Argeş şi CEPRU 
Pitesti cu sediul în Piteşti, str. I.C. 
Brătianu, nr. 62 A, judeţul Argeş. 
Revocă măsura de plasament în 
regim de urgenţă de la CEPRU 
Piteşti pentru minorii Bobeanu 
Bogdan Cristi, născut la data de 
10.04.2003 şi Bobeanu Mircea 
Valentin născut la  data de 
07.06.2004. Instituie plasamentul 
într-un centru de tip rezidenţial din 
subordinea  DGASPC Argeş pentru 
minori. Suspendă exerciţiul dreptu-
rilor şi obligaţiilor părinteşti. Drep-
turile şi obligaţiile părinteşti vor fi 
exercitate în ceea ce priveşte 
persoana copiilor  de către şeful 
serviciului de tip rezidenţial, iar în 
ceea ce priveşte bunurile copiilor de 
către directorul DGASPC Argeş. 
Onorariul în cuantum de 300 de lei 
cuvenit avocatului Dumitrescu 
Andreea Dana, rămâne în sarcina 
statului, cf. Art. 49 alin 3 din OUG 
80/2013.Definitivă. Cu apel în 15 
zile de la comunicare. Pronunţată în 
sedinţa publică de la 24.11.2014.  

lDosar civil nr. 3918/109/2014:  
Admite acţiunea  formulată de 
Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Argeş, 
cu sediul în Piteşti, Calea Drăgă-
şani, nr. 8, jud. Argeş în contradic-
toriu  cu intimaţii Marinescu Viorel, 
domiciliat  în comuna Băiculeşti, sat 
Băiculeşti, nr. 55, jud. Argeş, Irimia 
Maria (fostă Marinescu) domiciliată  
în Piteşti, Aleea Voinicilor, nr.2 bl 
25B, sc B,et. 2, ap.14, judeţ Argeş şi 
CEPRU Piteşti cu sediul în Piteşti, 
str. I.C. Brătianu, nr. 62 A, judeţul 

Argeş. Înlocuieşte plasamentul în 
regim de urgenţă pentru minora 
Marinescu Andreea Florina, 
născută la data de 31.01.2000 cu 
plasamentul într-un centru din 
subordinea DGASPC Argeş.
Suspendă exerciţiul drepturilor şi 
obligaţiilor părinteşti. Drepturile şi 
obligaţiile părinteşti vor fi exercitate 
de Seful serviciului din subordinea  
DGASPC Argeş. Onorariul curato-
rului special, avocat Dochinoiu 
Adriana Teodora în sumă de 200 de 
lei va fi suportat din fondurile 
Ministerului Justiţiei. Definitivă. 
Pronunţată în sedinţa publică de la 
27.10.2014.  

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocăm la Adunarea Generală 
a Asociaţilor din S.C. METALICA 
S.A. înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/12396/1994, 
C.I.F. RO5950044, cu sediul în: 
Bucureşti, Str. Petre Ispirescu nr.75, 
sector 5, tel: 021/420.51.50, în data 
de 15.08.2015 orele 12.00 pe domnul 
N e a g u  D o r i n e l ;  C N P 
1630609400595, domiciliat în Bucu-
reşti sec.5, Intr. Aurel Ciurea nr.2, 
bl.S41, sc.3, et.4, ap.74.

l Convocator pentru Adunarea 
Generală a Asociaţilor. În atenţia: 
Iovan Costinela Simona, Petricica 
Petrina, Petrescu Simona Carmen, 
Nistoran Valerica. Subsemnata 
B ă n i c ă  C r i s t i n a ,  a v â n d 
CNP1781007163251, în calitate de 
administrator şi asociat la SC 
Caius Impex SRL, identificată prin 
J16/2660/1992 şi CUI:3086376, cu 
sediul în Craiova, str.Brazda lui 
Novac, nr.101, bl.29, sc.1, ap.5, 
Dolj convoacă AGA care va avea 
loc la data de 21 august 2016, la 
ora 10,00, la sediul societăţii, cu 
următoarea ordine de zi: Pct.1)- 
Prezentarea, discutarea şi apro-
barea bilanţului contabil pentru 
anul 2015, Pct.2)- Discutarea şi 
aprobarea procedurii de încetare a 
existenţei societăţii, prin parcur-
gerea celor două etape- dizolvare şi 
radiere- având în vedere lipsa de 
colaborare a asociaţilor în ultimii 
ani, neînţelegerile dintre aceştia şi 
imposibilitatea funcţionării socie-
tăţii conform scopului pentru care 
a fost înfiinţată. Pentru situația 
arătată considerăm că a dispărut 
elementul „affectio societatis”, iar 
activitatea societății nu mai poate 
fi realizată.

l Convocator pentru Adunarea 
Generală a Asociaţilor. În atenţia: 
Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, Văduva 
Romulus Claudiu. Subsemnaţii, 
Dragus Lucian, având CNP 
1810121160041, în calitate de 
asociat şi Dinu Cristian, având 
CNP 171120163191, în calitate de 
administrator la SC SPO SUD 
SRL, identificată prin J16/327/2010 
şi CUI: 26643395, cu sediul în 
comuna Predeşti, sat Predeşti, str 
.Principala, nr. 55, judeţul Dolj 
convoacă AGA care va avea loc la 
data de 18 august 2016, la ora 
10,00, la sediul societăţii, cu urmă-
toarea ordine de zi: Pct. 1)-Prezen-
tarea, discutarea şi aprobarea 
bilanţului contabil pentru anul 
2015, Pct. 2)- Discutarea şi apro-
barea procedurii de încetare a 
existenţei societăţii, prin parcur-
gerea celor două etape –dizolvare 
şi radiere- având în vedere lipsa de 
colaborare a asociaţilor in ultimii 
ani, neînţelegerile dintre aceştia şi 
imposibilitatea funcţionării socie-
tăţii conform scopului pentru care 
a fost înfiinţată. Pentru situația 
arătată considerăm că a dispărut 
elementul „affectio societatis”, iar 
activitatea societății nu mai poate 
fi realizată.

LICITAȚII  
l Comuna Drănic, judeţul Dolj, 
organizează în data de 07.09.2016, 
ora 10.00, licitaţie publică deschisă 
privind vânzarea suprafeţei de 
1.347mp teren intravilan, proprie-
tate privată a comunei Drănic, 
situat în Comuna Drănic, satul 
Padea, str. Principală, nr.84, judeţul 
Dolj, având numărul cadastral 
31464, înscris în cartea funciară. 
Terenul este grevat de sarcini, pe 
acesta se află construcţii ce aparţin 
numitului Căluşaru Vergil. Relaţii 
suplimentare: tel/fax.0251.351.070; 
0769.058.038, adresa email: prima-
riadranic@yahoo.com

l Primăria oraşului Bragadiru, cu 
sediul în oraşul Bragadiru, şos. 
Alexandriei nr.249, judeţul Ilfov, 
scoate la licitație la licitaţie publică 
deschisă, în vederea inchirierii 
spațiului cu altă destinație – sala 
D14, cu o suprafață de 99,02 mp, 
din Casa de Cultură ”Mihai 
Eminescu” - (demisol - corp A) 
situată în oraşul Bragadiru, şos. 
Alexandriei 478, județul Ilfov.Lici-
taţia va avea loc în data de 
08.08.2016, orele 10:00. Cererea de 
înscriere la licitaţie publică şi 
garanţia de participare se vor 
depune până la data de 06.08.2016, 
orele 14:00, la registratura Primăriei 
oraşului Bragadiru, județul Ilfov. 
Relaţii la telefon 021 448 07 95 
interior 123.

l Primăria oraşului Bragadiru, cu 
sediul în oraşul Bragadiru, şos. 
Alexandriei nr.249, judeţul Ilfov, 
scoate la licitaţie publică deschisă, 
în vederea închirierii pe o perioadă 
de 2 ani, patru amplasamente de 
teren, situate în domeniului public 
al localității, cu destinația  ”ampla-
sare panouri publicitare”, după 
cum urmează: 1. 1 mp teren-  adia-
cent imobilului situat în oraşul 
Bragadiru, şos. Alexandriei nr.12;2) 
1 mp teren-  adiacent imobilului 
situat în oraşul Bragadiru, şos. 
Alexandriei nr.17; 3) 1 mp teren-  
adiacent imobilului situat în oraşul 
Bragadiru, şos. Alexandriei nr.41; 4) 
1 mp teren-  adiacent imobilului 
situat în oraşul Bragadiru, şos. 
Alexandriei nr.70; Licitaţia va avea 
loc în data de 08.08.2016, orele 
12:00. Cererea de înscriere la lici-
taţie publică, însotită de  documen-
tele specificate în caietul de sarcini, 
se vor depune la registratura Primă-
riei oraşului Bragadiru până la data 
de 06.08.2016, orele 15:00. Relaţii la 
telefon 021 448 07 95 interior 123.

l Organizatorul licitaţiei: Direcţia 
Silvică Covasna, cu sediul în munici-
piul Sfântu Gheorghe, str.Kos 
Karoly, nr.5/A, jud.Covasna, tel: 
0267.351.890, fax: 0267.351.024, 
e-mail: office@sfgh.rosilva.ro. Data 
şi ora desfăşurării licitaţiei: 11 
august 2016, ora 12.00. Locul desfă-
şurării licitaţiei: Sfântu Gheorghe, 
str.Kos Karoly, nr.5/A, jud.Covasna. 
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu 
strigare. Licitaţia este organizată şi 
se va desfăşura conform prevederilor 
„Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase proprietate publică 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.924/2015. Data şi ora organizării 
preselecţiei: 08 august 2016, orele 
09.00-15.00. Data şi ora limită până 
la care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la 
licitaţie: 05 august 2016, ora 14.00. 
Lista loturilor care se licitează, preţul 
de pornire a licitaţiei şi pasul de lici-
tare pentru fiecare lot sunt afişate la 
sediul organizatorului şi pe site-ul 
Regiei Naţionale a Pădurilor-Rom-
silva: www.rosilva.ro. Volumul total 
brut de masă lemnoasă fasonată 
oferit la licitaţie: 215,4m3, din care 
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pe sortimente: -lemn rotund pentru 
cherestea: 172,0m3; -lemn pentru 
celuloză: 25,4m3; -lemn de foc: 
18,0m3 şi respectiv pe specii şi grupe 
de specii: -răşinoase: 202,4m3; -fag: 
13,0m3. Masa lemnoasă oferită spre 
vânzare provine din fondul forestier 
proprietate publică a statului, certi-
ficat în sistemul FSC® (FSC-
C109255). Masa lemnoasă rămasă 
neadjudecată după încheierea licita-
ţiei se va putea valorifica prin nego-
ciere, în aceeaşi zi, în condiţiile 
prevăzute de reglementările în 
vigoare. Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizatorului 
licitaţiei/negocierii începând cu data 
de: 03 august 2016, ora 12.00. Pentru 
informaţii şi date suplimentare vă 
puteţi adresa organizatorului licita-
ţiei la tel. 0267.351.890, ing.Bîrlă 
Adrian.

l Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică, conform Regula-
mentului de valorificare nr. 
4267/19.07.2016 aprobat în cadrul 

Adunării Generale a Creditorilor din 
data de 25.07.2016, bunurile imobile 
absolut indispensabile exploatării, 
aparţinând  debitoarei Moldomin 
SA, împreună cu transferul dreptu-
rilor dobândite şi obligaţiilor 
asumate prin Licenţa de concesiune 
pentru exploatarea minereului 
cuprifer nr. 2781/2001, pentru peri-
metrul 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. 0040-364-
412631, fax: 0040-364-412632, email: 
office@rtz.ro. Licitaţia se va desfă-
şura în data de 29 August 2016, de la 
ora 10:00, la sediul lichidatorului 
judiciar. În condițiile în care licitația 
publică din data de 29 August 2016 
nu se va finaliza cu adjudecare, 
următoarele şedințe de licitație vor 
avea loc în a prima şi în ultima zi de 
luni a fiecărei luni din an. În condi-
țiile în care a prima sau ultima zi de 
luni din lună este declarată conform 

legii zi nelucrătoare, licitația se va 
organiza în prima zi lucrătoare 
imediat următoare.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul: Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Gura Văii, 
C.U.I.4278108, sat Gura Văii, 
comuna Gura Văii, judeţul Bacău, 
te lefon:  0234.334.500,  fax: 
0234.334.826, persoană de contact: 
Gina-Mihaela Tătaru, adresa e-mail: 
primariaguravaii@yahoo.com. 
2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii: Concesionarea 
unui imobil compus din teren 
+construcţii: -Lotul nr.7 în suprafaţă 
de 2.025mp şi un grajd în suprafaţă 
de 776mp amplasat în domeniul 
privat al comunei Gura Văii. Infor-
maţii privind documentaţia de atri-
buire. 2.1.Documentaţia de atribuire 
se poate obţine pe suport de hârtie, 
ca urmare a unei solicitări în acest 
sens de la biroul de achiziţii publice 
din cadrul Primăriei comunei Gura 
Văii, jud.Bacău, tel.0234.334.500, 
fax. 023.4334.826. 2.2.Costul docu-
mentaţiei de atribuire: a)Pentru 
Lotul 7 în suprafaţă de 2025mp şi 
construcţie grajd în suprafaţă de 
776mp: -taxa de participare la proce-
dura de licitaţie este de 100lei; -plata 
caietului de sarcini este de 10lei; 
-plata garanţiei de execuţie este de 
57lei. 2.3.Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor este 16.08.2016, 
ora 15.00. 3.Informaţii privind ofer-
tele. 3.1.Data limită de depunere a 
ofertelor este 22.08.2016, ora 15.00. 
3.2.Ofertele vor fi depuse la Registra-
tura Primăriei comunei Gura Văii, 
jud.Bacău, în plic sigilat, însoţit de o 
cerere de depunere. 3.3.Ofertele se 
vor depune într-un exemplar original 
şi un exemplar copie. 4.Şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor se 
va desfăşura la data de 23.08.2016, 

ora 16.00 la sediul primăriei comunei 
Gura Văii, jud.Bacău. 5.Litigiile de 
orice fel sunt de competenţa judecă-
toriei Oneşti cu sediul în municipiul 
Oneşti, judeţul Bacău, str.Tinere-
tului, nr.1, tel.0234.311.913. 6.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate în vederea 
publicării: 01.08.2016.

l Primăria Comunei Prăjeni, sat 
Prăjeni, comuna Prăjeni, judeţul 
Botoşani, CIF: 3373330, telefon/ 
fax: 0231.553.010, e-mail: primaria-
prajeni@yahoo.com concesionează 
suprafața de 19,36 mp, spațiu ce 
aparține dispensarului uman 
Prăjeni pentru desfăşurarea activi-
tății specifice de farmacie umană, 
af lat în proprietatea publică a 
Consiliului Local Prăjeni, judeţul 
Botoşani, pe o periodă de 10 ani. 
Documentaţia de atribuire poate fi 
procurată de la sediul primăriei 
comunei Prăjeni. Costul documen-
taţiei de atribuire este 20 lei. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 17 august 2016, ora 14:00. 
Oferta într-un singur exemplar, 
original, se va depune până la 22 
august 2016, ora 9:00 la sediul 
Primăria Comunei Prăjeni. Proce-
dura de negociere directă  este 
programată în data de: 22 august 
2016, începând cu ora 10:00 la 
sediul Primăriei comunei Prăjeni.

l Calorex Termo Impex S.R.L., 
prin lichidator, cu sediul în Ploieşti, 
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
vinde prin licitaţie publică bunuri 
imobile reprezentate de Teren 
1.006,48 m.p., Clădire Hala 
producţie şi Clădire Administra-
tivă, situate în Buşteni, Str. Pescă-
riei, nr. 2A, la preţul total de 
250.553,38 lei şi bunuri mobile 
reprezentate de diverse utilaje 

(aparat debitat, aparat sudura, 
centrală termică, linie uscare)+ 
sistem computer, la preţul total de 
11.263,20 lei. Preţurile nu conţin 
TVA. Licitaţia se va ţine la sediul 
lichidatorului în dată de 05.08.2016, 
ora 13.00. la sediul lichidatorului 
din Ploieşti, iar în cazul în care 
bunurile nu vor fi adjudicate, lici-
taţia se va ţine în dată de 
08.08.2016, 12.08.2016, 15.08.2016, 
19.08.2016, 22.08.2016, 26.08.2016, 
29.08.2016, 02.09.2016, 05.09.2016, 
09.09.2016, 12.09.2016, 16.09.2016, 
19.09.2016, 23.09.2016, 26.09.2016, 
30.09.2016, 03.10.2016, 07.10.2016, 
10.10.2016, la aceeaşi oră şi aceeaşi 
adresă. Dosarul de prezentare şi 
condiţiile de participare se pot 
obţine numai de la sediul lichidato-
rului, termenul limită pentru 
înscrierea la licitaţie fiind 48 ore 
înainte de data începerii licitaţiei. 
Relaţii la telefon: 0723357858; fax: 
0244/597808; www.andreiioan.ro.

l Control Trading S.R.L., societate 
în reorganziare, prin administrator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
vinde imobil situat în Ploieşti, Str. 
Buna Vestire, nr.23, Jud. Prahova, 
compus din: teren intravilan în 
suprafaţa de 153 mp; Demisol -  
suprafaţa utilă – 90,37 mp, 2 
camere, oficiu, un grup sanitar şi 
arhivă; Parter - suprafaţa utilă – 96 
mp, 3 camere, secretariat şi un grup 
sanitar; Mansarda - suprafaţa utilă 
– 95,74 mp, 4 camere şi un grup 
sanitar; Garaj şi camera tehnică. 
Preţul imobilului este de 100.000 
euro, preţ fără TVA. Licitaţia se va 
ţine în dată de 05.08.2016 ora 11:00, 
la sediul administratorului judiciar 
din Ploieşti, iar în cazul în care 
bunul nu va fi adjudicat, licitaţia se 

va ţine în dată de 08.08.2016, 
12.08.2016, 15.08.2016, 19.08.2016, 
22.08.2016, 26.08.2016, 29.08.2016, 
02.09.2016, 05.09.2016, 09.09.2016, 
12.09.2016, 16.09.2016, 19.09.2016, 
23.09.2016, 26.09.2016, 30.09.2016, 
03.10.2016, 07.10.2016, 10.10.2016la 
aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. 
Dosarul de prezentare şi condiţiile 
de participare se pot obţine numai 
de la sediul administratorului judi-
ciar. Telefon/fax: 0244597808; 
mobil: 0723357858; www.andre-
iioan.ro.

PIERDERI  
l Pierdut card şi cartelă tahogra-
fică, pe numele Moflea George 
Daniel, eliberate de ARR Argeş. Se 
declară nule.

l Pierdut Atestat transport marfă 
şi atestat agabaritic, pe numele 
Moflea George Daniel, din Merişani 
- Argeş, emise de ARR Argeş. Se 
declară nule.

l Ticamis Sandu, domiciliat în 
com. Mahmudia, jud. Tulcea, 
anunță pierderea a 15 setci de 
pescuit cu seriile: 07560– 07574.

l Declar pierdut (nul) contract de 
vânzare cumpărare apartament 
nr.69, str. Banul Udrea nr.2, bl. G7, 
sc.3, etaj 1, Sector 3, Bucureşti, 
eliberat de S.C. Administrare 
Cazane Cantine S.A. pe numele 
Pufulete Rada.

l S.C. Hydro Agricol &Industrial 
S.R.L. declară pierdut documentul 
certificat de înregistrare în scopuri 
de TVA seria B, nr.519160, emis 
pentru S.C. Hydro Agricol &Indus-
trial S.R.L., RO17809473. Se 
declară nul.
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