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OFERTE SERVICIU
l Angajăm vânzătoare cu experi-
enţă pentru Brutărie Artizanală, 
situată în zona Foişorul de Foc/ 
Iancului. Detalii şi programări 
interviu la numărul 0752.852.984.

l Primăria Mătăsaru organizează 
examen de promovare, astfel: 
-«Promovare în gradul imediat 
următor, a funcţiei publice de consi-
lier, clasa I,grad profesional asistent 
în compartimentul Achiziţii Publi-
ce,din cadrul aparatului de speciali-
tate  a l  pr imarului  comunei 
Mătăsaru, judeţul Dâmboviţa>>. 
-Proba scrisă,în data 21.04.2016, 
orele-10:00. -Interviul va avea loc în 
termen de maxim 5zile de la data 
probei scrise conform art.56,alin.1 
din H.G nr.611/2008. Condiţii:Can-
didaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.65 alin.2 
din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul Funcţionarilor Publici 
(r2),cu modificările şi completările 
ulterioare:-Să aibă cel puţin 3ani 
vechime în gradul profesional al 
funcţiei publice din care promovea-
ză;-Să fi obţinut cel puţin califica-
tivul <<bine>> la evaluarea anuală 
a performanţelor individuale în 
ultimii 2ani calendaristici;Să nu aibă 
în cazierul administrativ o sancţiune 
disciplinară neradiată în condiţiile 
legii.

l creart -Centrul de Creaţie, Artă şi 
Tradiţie al Municipiului Bucureşti, 
cu sediul în Bucureşti, Str.Piaţa 
Lahovari, nr.7, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 

contractuale vacante, de: Adminis-
t r a t o r  ( M )  I  - 1  p o s t 
-cf.H.G.nr.286/2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 22.04.2016, ora 12.00; 
-Proba  interv iu  în  data  de 
22.04.2016, ora 15.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii; -experienţă 
privind activitatea administrativă, 
în instituţiile publice; -vechime în 
muncă minim 3 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul creart, din Str.Piaţa Lahovari, 
nr.7, sector 1, Compartimentul 
Resurse Umane. Relaţii suplimen-
tare la sediul din Str.Piaţa Lahovari, 
nr.7, sector 1, Compartimentul 
Resurse Umane, persoană de 
contact: Iordache Florentina, 
telefon: 0728.728.659. 

l Agenţia pentru Finanțarea Inves-
tițiilor Rurale, aflată în subordinea 
M.A.D.R., organizează în data de 22 
aprilie 2016, ora 10:00, proba scrisă 
a concursului şi în data de 28 aprilie 
2016, începând cu ora 09:00, inter-
viul, pentru ocuparea a 12 posturi 
vacante de execuție, astfel: -9 
postur i  de  Consi l ier  gr.  IA 
–D.E.C.P.F.E.-S.E.P., S.C.I.A., 
C.R.F.I.R. 2 Sud Est –S.I.B.A.–C.I., 
C.R.F.I.R. 6 Nord Vest –C.C.E.P., 
O . J . F . I . R .  M e h e d i n ț i 
–S.L.I.N.A.–C.I., O.J.F.I.R. Mehe-
dinți– S.A.F.P.D.–C.E., O.J.F.I.R. 
Arad– S.L.I.N.A.–C.E., O.J.F.I.R. 
Alba– S.A.F.P.D.–C.E., O.J.F.I.R. 

Mureş –S.A.F.P.D.–C.I., vechimea în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării posturilor: minim 1 an; -1 
post de Consilier gr. I –O.J.F.I.R. 
Botoşani –S.L.I.N.A.–C.I., vechimea 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării posturilor: minim 9 luni; -2 
posturi de Consilier debutant –SBD, 
O.J.F.I.R. Braşov –S.A.F.P.D.–C.I., 
nu necesită vechime în specialitatea 
studiilor necesare; Cerințele speci-
fice pentru ocuparea posturilor se 
regăsesc pe site-ul A.F.I.R.– www.
afir.info, la secțiunea Despre 
A.F.I.R./ Resurse Umane/ Anunțuri 
concursuri de angajare şi la sediul 
A.F.I.R. din str. Ştirbei Vodă. nr. 43, 
sector 1, Bucureşti. Data limită de 
depunere a dosarelor de concurs: 
14.04.2016, ora 16:30, la sediul 
A.F.I.R., str. Ştirbei Vodă. nr. 43, 
sector 1, Bucureşti. Proba scrisă şi 
interviul se vor desfăşura la sediul 
C.R.F.I.R. 8 Bucureşti– Ilfov, Calea 
Şerban Vodă, nr. 90-92, sector 4, 
Bucureşti.  Date de contact secretari 
comisie concurs– D.G.P.P.R.- 
S.G.P.P.R.: nr. tel. 031.860.25.48/32 
-Lorena Lăpădătescu/ Ana Maria 
Huiban.

l Spitalul Clinic de Pneumoftizio-
logie Constanţa, cu sediul în locali-
tatea Palazu Mare, str.Sentinelei, nr. 
40, judeţul Constanţa, organizează 
concurs în conformitate cu HG 
286/2011 cu modificările şi comple-
tările ulterioare, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
permanent vacante: -1 post econo-
mist debutant, studii superioare (S), 
biroul Management al calităţii servi-
ciilor medicale; -1 post consilier 

juridic gradul II, studii superioare 
(S), biroul Management al calităţii 
serviciilor medicale; -1 post asistent 
medical, specialitate farmacie, studii 
post l icea le  (PL) ,  Farmacie . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 09.05.2016, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
12.05.2016, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: Economist debutant, studii 
superioare (S): -diplomă de licenţă; 
-nu e necesară vechimea. Consilier 
juridic gradul II, studii superioare 
(S): -diplomă de licenţă în speciali-
tate; -6 luni vechime în specialitate. 
Asistent medical, specialitate 
farmacie (PL): -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echivalentă 
sau prin echivalare conform HG 
797/1997; -6 luni vechime în specia-
litate. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs până 
la data de 14.04.2016, ora 10.00, la 
sediul spitalului, birou RUNOS. 
Relaţii suplimentare la sediul spita-
lului, birou RUNOS, persoană de 
contact: Paciu Luminiţa, telefon: 
0241.486.338.

l A.N.I.F. Filiala Teritoriala de 
Imbunatatiri Funciare Dobrogea 
scoate la concurs 11 posturi contrac-
tuale de executie, astfel: 1 consilier 
II la serviciul T.I.A.C. sediu filia-
la,proba scrisa in data de 22.04.2016 
ora_10:00 si proba interviu in data 
de 28.04.2016 ora_10:00, concursul 
se va sustine la sediul filialei 
Dobrogea din Constanta, str.Zbura-
torului, nr.4; 3muncitori calificati 
IV-Unitatea de Administrare 
Constanta Nord, proba practica in 
data de 22.04.2016 ora_10:00 si 
proba interviu in data de 28.04.2016 
ora_10:00, proba practica se va 
sustine la SPD Docuzol, langa loc.
Medgidia iar proba interviu la sediul 
filialei Dobrogea; 1muncitor calificat 
IV-Unitatea de Administrare 
Constanta Sud proba practica in 
data de 22.04.2016 ora_10:00 si 
proba interviu in data de 28.04.2016 
ora_10:00,proba practica se va 
sustine la SPD Docuzol,langa loc.
Medgidia iar proba interviu la sediul 
filialei Dobrogea; 1muncitor calificat 
II si 5muncitori calificati III-Uni-
tatea de Administrare Tulcea proba 
practica in data de 22.04.2016 
ora_10:00 si proba interviu in data 
de 28.04.2016 ora_10:00),proba 
practica si proba interviu vor fi 
sustinute la sediul Unitatii de Admi-
nistrare Tulcea, str.Viticulturii, 
nr.10,loc.Tulcea. Nivelul necesar de 
studii pentru postul de consilier II 
este de studii superioare-stiinte ingi-
neresti,economice sau juridice si o 
vechime minima de 6luni.Nivelul 
necesar de studii si vechime pentru 
posturile de muncitor calificat in 
functie de treapta profesionala:-
muncitor calificat IV- scoala genera-
la(8ani/10ani)+curs calificare de 
p r o f i l ; s c o a l a  g e n e r a -
la(8ani/10ani)+scoala profesionala 
de profil  sau scoala genera-
la(8ani/10ani)+scoala profesiona-
la+curs calificare de profil;liceu de 
profil sau liceu(alte speciali-
zari)+curs calificare de profil-fara 
conditii de vechime; muncitor cali-
f i c a t  I I I - s c o a l a  g e n e r a -
la(8ani/10ani)+curs calificare de 
profil-3ani vechime ca electromeca-
n i c ; s c o a l a  g e n e r a -
la(8ani/10ani)+scoala profesionala 
de profil  sau scoala genera-
la(8ani/10ani)+scoala profesiona-
la+curs calificare de profil-2ani 
vechime ca electromecanic;liceu de 
profil sau liceu(alte speciali-
zari)+curs calificare de profil-1an 
vechime ca  e lectromecanic ; 
muncitor calificat II-scoala genera-
la(8ani/10ani)+curs calificare de 
profil-4ani vechime ca electrome-
c a n i c ;  s c o a l a  g e n e r a -
la(8ani/10ani)+scoala profesionala 

de profil  sau scoala genera-
la(8ani/10ani)+scoala profesiona-
la+curs calificare de profil-3ani 
vechime ca electromecanic;liceu de 
profil sau liceu(alte speciali-
zari)+curs calificare de profil-2ani 
vechime ca electromecanic.Dosarele 
de concurs se vor depune pana pe 
data de 15.04.2016 ora_15:00 la 
sediul filialei Dobrogea si la sediul 
Unitatii de Administrare Tulcea.Mai 
multe detalii privind conditiile gene-
rale si specifice gasiti afisate la sediul 
filialei Dobrogea, la nr.telefon 
0241654010 -Tudorache Maria si 
Dordescu Claudia,la sediul U.A.
Tulcea nr.telefon 0240532001 -Cretu 
Viorica,pe site-ul institutiei si pe 
portalul posturi.gov.ro.

l U.M.02214 Bucureşti, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concursuri de ocupare pe 
perioadă nedeterminată a posturilor 
de personal civil contractual 
vacante, astfel: -7 posturi referent de 
specialitate gr.I (secretar)/studii 
superioare, cu o vechime în muncă 
de 6 ani şi 6 luni din care 2 ani în 
domeniul administrativ; -5 posturi 
referent de special itate gr.I 
(secretar)/studii superioare, cu o 
vechime în muncă de 6 ani şi 6 luni 
din care 2 ani în specialitate; -2 
posturi referent de specialitate gr.I 
(secretar)/studii superioare, cu o 
vechime în muncă de 6 ani şi 6 luni 
din care 4 ani în domeniul adminis-
traţie sau management; -1 post 
referent de special itate gr.I 
(secretar)/studii superioare, cu o 
vechime în muncă de 6 ani şi 6 luni 
din care 5 ani în domeniul transpor-
turi, logistic, administraţie sau 
management; -2 posturi referent de 
specialitate gr.I (translator) /studii 
superioare, cu o vechime în muncă 
de 6 ani şi 6 luni din care 3 ani în 
specialitate; -1 post referent de 
specialitate gr.I (manager de baze de 
date)/studii superioare, cu o vechime 
în muncă de 6 ani şi 6 luni din care 2 
ani în domeniul administrare baze 
de date; -1 post referent de speciali-
tate gr.I (asistent al şefului biroului 
sprijin familial)/studii superioare, cu 
o vechime în muncă de 6 ani şi 6 
luni din care 4 ani în domeniul 
administraţie sau management; -1 
post referent de specialitate gr.I 
(specialist în compartimentul 
buget)/studii superioare, cu o 
vechime în muncă de 6 ani şi 6 luni 
din care 3 ani în domeniul economic 
sau financiar; -1 post referent de 
specialitate gr.I (Consilier pe 
probleme de comunicare şi relaţio-
narea cu comunitatea)/studii superi-
oare, cu o vechime în muncă de 6 
ani şi 6 luni din care 2 ani în dome-
niul relaţii internaţionale, jurnalism 
sau domenii asemănătoare. Concur-
surile vor avea loc astfel: -22.04.2016 
(proba scrisă); -28.04.2016 (proba 
practică); -05.05.2016 (interviul), la 
sediul U.M.02214 Bucureşti, strada 
Antiaeriană, nr.6-8, Sector 5, Bucu-
reşti. Data limită de depunere a 
dosarelor la sediul U.M.02214 Bucu-
reşti este 14.04.2016, ora 15.30. Date 
de contact: tel. 021.410.01.50, inte-
rior 0357, persoană de contact: 
Druţă Marinel, secretar.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Sector 
6 din str. Cernişoara  nr.38-40, sector 
6, organizează concurs în data de 
15.04.2016 ora 10.00 proba scrisă şi 
interviu pe 21.04.2016 ora 10.00 
pentru 27 posturi contractuale de 
execuţie, perioadă determinată, 
pentru următoare le  postur i 
temporar vacante din cadrul proiec-
tului ,,Îngrijiri la domiciliu pentru 
persoanele vârstnice dependente de 
pe raza sectorului 6’’: -20 posturi 
îngrijitor la domiciliu; -6 posturi 
asistent medical; -1 post de şofer 
ambulanţă socială. Cerinţe de parti-
cipare la concurs: -20 posturi îngri-

jitor la domiciliu: studii generale; 
atestare/ calificare îngrijitor la 
domiciliu conform criteriului nr.35 
(Cod serviciu social 8810ID-I) din 
Anexa la H.G. nr. 867/2015. -6 
posturi asistent medical: Studii 
superioare asistent medical sau 
şcoală postliceală sanitară; Aviz de 
liberă practică; Experienţa în 
domeniu constituie avantaj. -1 post 
de şofer ambulanţă socială: Studii  
generale/ medii; Permis de condu-
cere pentru şofer profesionist valabil 
pentru autovehicule din categoria B 
şi C; Experienţă minim 6 ani ca 
şofer profesionist sau minim 3 ani 
ca şofer pe autosanitară. Posturile 
vacante sunt pe perioadă determi-
nată (mai –decembrie 2016) cu 
posibilitatea prelungirii. Dosarul de 
înscriere la concurs se depune în 
perioada 05.04.2016– 11.04.2016 ora 
16,00  la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 
6 Bucureşti şi trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documente prevă-
zute la art. 6, sect. 2, conform 
H.G.nr.286/2011 *actualizat. 
Concursul se va desfăşura în  str. 
Floare Roşie nr.7A- Bucureşti- 
Sector 6. Condiţiile de desfăşurare a 
concursului sunt afişate la sediul 
instituţiei şi pe pagina de internet 
www.asistentasociala6.ro. Relaţii 
suplimentare la tel. 021/745.72.37 
int.133.

CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l Anticariat Aurora cumpără cărți 
vechi si noi, autografe, tablouri, 
icoane vechi, grafică, argintărie, 
sfeşnice, statuete, diverse obiecte 
vechi, vederi vechi, deplasare la 
domiciliu. 0751.221.166

ÎNCHIRIERI OFERTE  
l Închiriez apartament Berceni, 
mobilat, utilat, 300 euro/lună. Tel 
0722668673.

CITAȚII  
l Bresteanu George cheamă în 
judecată pe Sircunova Angela, în 
dosarul nr.18672/215/2011*, la 
Tribunalul Dolj, ora 11.30, complet 
2 apel, termen 19.04.2016.

l Sagheer Ahmad, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Cipru, Fiat14 Onyx 
Court Chrisopolitissis 10, loc. 
Larnaca 6015 este citat în ziua de 
26.05.2016, la Judecătoria Lieşti, 
jud.Galaţi în calitate de pârât în 
doasarul 1183/838/2015 al Judecăto-
riei Lieşti, jud.Galaţi, pentru divorţ, 
în proces cu Stan Dumitra.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numiţii: 
Căldăraru Narcisa cu domiciliul în 
comuna Buneşti, sat Teiuşu, jud. 
Vâlcea şi Căldăraru Eduard cu 
domiciliul în comuna Buneşti, sat 
Teiuşu, jud. Vâlcea, în calitate de 
intimaţi  în dosarul civil  nr. 
513/90/2016, cu termen de judecată 
la data de 01.04.2016, aflat pe rol la 
Tribunalul Vâlcea.

l Mălăncioiu Daniela Elena, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Piteşti, str. Alexandru Odobescu nr. 
7, judeţul Argeş, este citată în data 
de 21.04.2016, ora 10,00, la Judecă-
toria Piteşti, complet C4-3, Camera 
2, din Piteşti, Bd. Eroilor nr. 5, jud. 
Argeş, în calitate de pârâtă în 
dosarul nr. 24640/280/2012, în 
contradictoriu cu Toma Elena şi 
Stoica Emil Sorin.

l Angelescu Maria, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Piteşti, str. 
Trivale nr. 49, judeţul Argeş, este 
citată în data de 21.04.2016, ora 
10,00, la Judecătoria Piteşti, complet 
C4-3, Camera 2, din Piteşti, Bd. 
Eroilor nr. 5, jud. Argeş, în calitate 
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d e  p â r â t ă  î n  d o s a r u l  n r. 
24640/280/2012, în contradictoriu cu 
Toma Elena şi Stoica Emil Sorin.

l Doamna Mariana Simona Ciotoi, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
municipiul Constanța, Aleea 
Egretei, bloc AV33, ap. 60, județul 
Constanța, este chemată în data de 
15 .04 .2016 ,  l a  Judecă tor i a 
Constanța, sala 3, ora 13:30, 
completul C39, în calitate de pârât 
în dosarul civil nr. 22820/212/2015, 
având ca obiect divorț, în contradic-
toriu cu reclamantul Sorin Ciotoi.

l Piţigoi Elena Viorica (fostă 
Ioniţă), reclamantă în dosarul nr. 
36199/245/2012, al Judecătoriei Iaşi, 
chem în judecatăpe pârâtele Ioniţă-
Alina Luciana şi Ioniţă Lucreţia cu 
domciliul în Iaşi, str. Anton Crihan 
nr. 6, bloc D21, Galata 1, Etaj 3, ap. 
11, pentru termenul din 27 aprilie 
2016, ora 8.30, la Judecătoria Iaşi, 
Secţia civilă, sala 7, C 25, în calitate 
de pârâte pentru Fond – succesiune, 
ieşire din indiviziune, adresa Str. 
Anastasie Panu nr. 25.

l Somaţie. Prin prezenta somaţie se 
aduce la cunoştinţă celor interesaţi 
faptul că petentul Herghelegiu 
Vasi le  domici l iat  în  Sfântu 
G h e o r g h e  S t r. S p o r t u r i l o r 
bl.18,sc.A,ap.14 jud.Covasna solicită 
dobândirea dreptului de propietate 
prin uzucapiuni conform dispoziţi-
ilor art.28 art130 din decretul lege 
nr.115/1938 asupra unei suprafeţe 
de teren de 1089mp înscris în 
CF28172 nr.De top 1399/7 situat în 
Sfântu Gheorghe Str.Morii jud.
Covasna. Toti cei interesaţi pot face 
opoziţie în ternen de 6luni de la 
afişare la Judecătoria Sfântu 
Gheorghe str.Kriza Janos nr.2 jud.
Covasna dosar nr.4831/305/2016 
emis la data de 16.martie.2016

NOTIFICĂRI  
l Lichidator judiciar C.I.I . 
Palaş-Alexandru Alina Notifică 
deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei împotriva SC Over Serv 
SRL din Cocorăstii Mislii, Prahova, 
CUI 24789514, J29/3251/2008, la 
tr ibunalul  Prahova –  dosar 
737/105/2016, termen inregistrare 
creante 03 MAI  2016, termen tabel 
preliminar 12 mai 2016, termen 
tabel definitiv 06 iunie 2016, sedinta 
adunarii creditorilor 16 iunie 2016 
ora 14:00.

DIVERSE  
l A fost infiintat un nou partid 
politic de centru-Ordine Disciplina 
Respect. Membri fondatori: Hora 
Maria Doina Otilia-Presedinte, 
Prisajniuc Stelian-Vicepresedinte, 
Petcu Aurelian-membru. Partidul 
O.D.R. va participa la alegerile 
locale si parlamentare din 2016.
Cererile de inscriere in partid se pot 
trimite pe adresa: O.P. nr.1 C.P.74, 
Ploiesti, Prahova, pentru  Hora 
Doina.

l Radu Adrian Ionuţ, având sediul 
în str.Ziduri Între Vii, nr.19, bl.H, 
sc.-, et.2, ap.H21, sector 2, locali-
tatea Bucureşti, titular al planului/
progrumului PUD Locuinţe Colec-
tive P+2E+M, localitatea Bucureşti, 
str. Drumul Gura Putnei, nr.84, 
sector 3, anunţă publicul interesat 
asupra dcpunerii solicitării de obţi-
nere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menţionat şi 
declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului/progra-
mului poate fi consultată la sediul 
Agenţiei Protecţia Mediului Bucu-
reşti din Aleea Lacul Morii, nr.1 (în 
spatele bezinăriei Lukoil), sector 6, 
de luni până vineri între orele 9.00-

12.00. Observaţii /comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la sediul 
A.P.M., în termen de 15 zile la data 
publicării anunţului. Notă: Anunţ la 
depunerea notificării -art.9 alin.(1) şi 
art.29 alin.(2). Titularul are obligaţia 
afişării anunţului şi pe propria 
pagină de internet. 

l Societatea Kalinderu Services 
SRL, prin lichidator judiciar invita 
operatorii economici autorizati 
pentru prestarea serviciilor arhivis-
tice de pastrare, conservare, prelu-
crare arhivistica sa depuna oferte de 
pret pentru selectionarea, sortarea si 
pastrarea documentelor arhivistice 
apartinand debitoarei Kalinderu 
Services SRL, arhiva formata din 50 
bibliorafturi din care 15 cuprinzand 
state de plata, 25 cuprinzand acte 
contabile si 15 cuprinzand diverse 
acte. Ofertele urmeaza a fi depuse 
pana la data de 15.04.2016, la sediul 
lichidatorului judiciar Tempo Insolv 
SPRL, din Ploiesti, P-ta Victoriei, 
nr.7, bl. A Est, sc. D, ap.51, judetul 
Prahova si urmeaza a fi supuse 
aprobarii adunarii creditorilor in 
cadrul dosarului nr. 1155/105/2015. 
Informatii suplimentare la tel: 
0744920534.

l Judecătoria Iaşi Secția Civilă, 
dosar nr. 16777/245/2015, Încheiere 
şedința publică de la 03 februarie 
2016 completul constituit din Preşe-
dinte Valentina Ștefana Pascaru, 
Grefier Geanina Stângă: pe rol se 
af lă judecarea cauzei Minori şi 
familie privind reclamantul Ciudin 
Alexandra-Petronela şi pe pârât 
Ciudin Dumitru Viorel, curator 
Grosu Alexandru, având ca obiect 
divorț cu minori; exercitarea autori-
tății părinteşti; stabilire domiciliu 
minor; pensie de întreținere. Pentru 
aceste motive în numele legii hotă-
răşte: Admite cererea formulată de 

reclamanta Ciudin Alexandra-Pe-
tronela, CNP 2940302226718, cu 
domiciliul procedural ales la cabinet 
avocat “Bodrug Liliana”, situat în 
Iaşi, str.Păcurari, nr.142, bl.587, 
sc.C, et.4, ap.14, județ Iaşi, în 
contradictoriu cu pârâtul Ciudin 
D u m i t r u  V i o r e l ,  C N P 
1890922081663, cu domiciliul în sat/
comuna Trifeşti, jud. Iaşi. Desface 
căsătoria părților încheiată la data 
de 2 martie 2014 în fața delegatului 
de stare civilă de la Primăria 
comunei Trifeşti, din culpa exclu-
sivă a pârâtului. Dispune ca recla-
manta să revină la numele purtat 
anterior căsătoriei, cel de Matei. 
Dispune ca exercitarea autorității 
părinteşti față de minora Ciudin 
Carmen Elena, născută la data de 9 
mai 2014, să se realizeze în mod 
exclusiv de către mamă. Stabileşte 
locuința minorei alături de recla-
mantă. Obligă pârâtul la plata 
pensiei de întreținere în favoarea 
minorei, stabilită în bani, lunar, în 
cuantum de ¼ din venitul minim pe 
economie, de la data introducerii 
acțiunii şi până la majoratul aces-
teia. În temeiul art. 453 Cod proc. 
civ. obligă pârâtul către reclamntă 
la plata cheltuielilor de judecată în 
cuantum de 465 lei reprezentând 
taxă de timbre, onorariu avocat, 
onorariu curator şi taxe de publici-
tate. Cu apel în 30 zile de la comu-
nicare, calea de atac urmând a se 
depune la Judecătoria Iaşi. Pronun-
țată în şedința publică,  azi , 
10.02.2016.

ADUNĂRI GENERALE  
l Asociaţia Română de Prietenie cu 
R.P.Chineză, reprezentată prin 
Preşedinte Florea Dumitrescu, 
convoacă Adunarea Generală a 
Membrilor Asociaţiei, în ziua de 
29.04.2016, ora-10:00, care va avea 

loc în Bucureşt i ,  Bd.Lascar 
Catargiu, Nr.9, Sector-1.

l Convocare: Preşedintele Consi-
liului de administraţie al societăţii 
Athenee Palace S.A., societate pe 
acţiuni română cu sediul în Bucu-
reşti, B-dul Poligrafiei nr.1C, 
Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, 
Biroul nr. 10, număr de ordine în  
Registrul Comerţului Bucureşti 
J40/612/1991, C.U.I. RO 1569250, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor la data de 03 
mai 2016, ora 10,00, în Bucuresti, 
B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire 
Birouri Ana Holding, et.1, biroul 10, 
sector 1, pentru toţi acţionarii înre-
gistraţi în registrul acţionarilor, la 
sfârsitul zilei de 22 aprilie 2016, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Stabi-
lirea indemnizaţiei membrilor 
consiliului de administraţie al 
ATHENEE PALACE S.A. 2. Apro-
barea datei de 20 mai 2016, ca dată 
de înregistrare asupra căreia se 
răsfrâng hotărârile adunării gene-
rale ordinare a acţionarilor. După 
data de 19 mai 2016 (ex date) 
instrumentele financiare obiect al 
hotărârii adunării generale ordinare 
a acţionarilor se tranzacţionează 
fără drepturile care derivă din 
respectiva hotărâre. În cazul în care 
nu sunt îndeplinite condiţiile legale 
de desfăşurare a adunării generale 
ordinare a acţionarilor în data de 03 
mai 2016, a doua adunare generală 
ordinară este convocată pentru data 
de 04 mai 2016, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi 
şi data de referinţă. Accesul acţio-
narilor îndreptăţiţi să participe la 
adunarea generală este permis prin 
simpla probă a identităţii acestora, 
cu actul de identitate, făcută în 
cazul acţionarilor persoane fizice, 
iar în cazul persoanelor juridice sau 
a reprezentanţilor acţionarilor 

persoane fizice, cu împuternicire 
dată persoanei fizice care le repre-
zintă, în limba română. La adunare 
au drept să participe şi să voteze toţi 
acţionarii societăţii înregistraţi la 
sfârşitul zilei de 22.04.2016, în 
Registrul Acţionarilor, gestionat de 
Depozitarul Central S.A., care este 
data de referinţă a adunării convo-
cate. Acţionarii pot participa la 
şedinţa adunării generale, personal 
sau prin reprezentanţi, în condiţiile 
prevăzute de art. 243 alin. 3 din 
Legea nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital. Reprezentarea acţionarilor 
se va putea face şi prin alte 
persoane decât acţionarii, cu 
excepţia administratorilor, pe bază 
de împuternicire specială/ generală, 
conform art.14 alin. 3 din Regula-
mentul C.N.V.M. nr. 6/2009. Împu-
ternicirile speciale sau generale vor 
fi utilizate în condiţiile stabilite de 
Regulamentul 6/2009  iar modelul 
acestora va putea fi obţinut de la 
sediul societăţii. Împuternicirea 
specială se va întocmi în trei exem-
plare originale (unul pentru acţi-
onar, unul pentru reprezentant si 
unul pentru emitent) .  După 
semnare,  exemplarul pentru 
emitent, însoţit de copia actului de 
identitate a celui reprezentat, va fi 
trimis spre înregistrare societăţii cel 
târziu cu 48 de ore înainte de 
adunarea generală, acestea putând 
fi trimis şi prin fax (nr. fax: 
0213181300) sau prin email la 
adresa: athenee.palace@gmail.com, 
reprezentantul acţionarului fiind 
obligat ca la data Adunării Gene-
rale a Acţionarilor, să aibă asupra sa 
procura în original. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând indivi-
dual sau împreună cel puţin 5% din 
capitalul social au dreptul de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 
Adunării Generale a Acţionarilor, 
inclusiv până la data de 10.04.2016, 
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cu condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de către adunarea general 
a acţionarilor. Deasemenea, unul 
sau mai mulţi acţionari reprezen-
tând individual sau împreună cel 
puţin 5% din capitalul social au 
dreptul de a propune proiect de 
hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi inclusiv până la data 
de 11.04.2016. Propunerile acţiona-
rilor şi documentele ce atestă înde-
p l in i r ea  cond i ţ i i l o r  pent ru 
exercitarea acestor drepturi vor fi 
transmise numai în scris (prin 
servicii de curierat sau prin mijloace 
electronice). Fiecare acţionar are 
dreptul să adreseze consiliului de 
administraţie întrebări în scris 
înaintea datei de desfăşurare a 
adunării generale, privind punctele 
de pe ordinea de zi, conform art. 13 
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 
6/2009, împreună cu acte care 
permit identificarea acţionarului 
astfel încât acestea să fie înregis-
trate ca primire la sediul Societăţii 
până la data de 25.04.2016, cu 
menţiunea scrisă clar "Pentru 
adunarea generală ordinară a acţio-
narilor din data de 03/04.05.2016". 
Întrebările acţionarilor vor putea fi 
transmise prin servicii de curierat 
sau prin mijloace electronice. 
Răspunsurile vor fi transmise acţio-
narilor sau publicate pe site-ul 
soc i e tă ţ i i  până  la  da ta  de 
29.04.2016. Orice acţionar are 
garantat exerciţiul liber al dreptu-
rilor sale conform prevederilor 
legale aplicabile şi ale Actului 
constitutiv al societăţii.  Începând 
cu data de 01.04.2016, modelele de 
împuterniciri, documentele şi mate-
rialele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi 
a adunării generale a acţionarilor, 
proiectele de hotărâri precum şi 
orice alte informaţii suplimentare se 
pot obţine de la sediul  societăţii, 
între orele 9-17, şi la tel. 0212021199 
şi pe site-ul societăţii  www. athe-
nee-palace.ro. În cazul votului prin 
corespondenţă, buletinul de vot, 
completat şi semnat, va fi transmis 
prin poştă sau prin e-mail, cu 
semnătură electronică extinsă, 
conform Legii nr. 455/2001 până la 
data de 29.04.2016, la adresa socie-
tăţii respectiv adresa de e-mail: 
athenee.palace@gmail.com cu 
menţiunea scrisă clar "Pentru 
adunarea generală ordinară a acţio-
narilor din data de 03/04.05.2016". 
Athenee Palace S.A. Prin: –Preşe-
dinte al Consiliului de adminis-
traţie.

LICITAȚII  
l Electrocentrale Bucuresti S.A.-cu 
sediul in:Bucuresti, Splaiul Indepen-
dentei, nr.227, sector.6, organizea-
za-sedinta de licitatie publica 
d e s c h i s a  c u  s t r i g a r e  i n 
data:12.04.2016_ora:12, pentru 
inchirierea pe o perioada de pana 
la:14.12.2016, a unui spatiu în 
suprafata de:179,54m.p. din incin-
ta:CTE.Grozaveşti, pentru practi-
carea serviciilor de alimentatie 
publica în regim de bufet-cantina. 
Caietul de sarcini in valoare de:20.
lei_inclusiv.TVA se achita prin 
numerar la caseria de la sediul 
unitatii. Orice relatii suplimentare se 
pot obtine la telefon:021.275.11.28, 
zilnic, intre orele:10-14.

l Lichidator judiciar, organizează 
licitaţie publică pentru imobil-teren  
în suprafaţa de 728 mp, situat în 
Comuna Valea Călugărească, sat 
Ursoii, judeţul Prahova la preţul de 
23.090  lei cu TVA Inclus. Licitaţia 
va avea loc la data de 11.04.2016, 
ora 12, în Ploieşti, P-ta Victoriei, 
nr.7, bl.A Est, ap.51, jud Prahova. În 
cazul în care bunul imobil nu se  

vinde, licitaţia va fi reluată în datele 
d e  1 3 . 0 4 . 2 0 1 6 ,  1 9 . 0 4 . 2 0 1 6 , 
22.04.2016 şi 26.04.2016 orele 12,00. 
Informaţii suplimentare la tel: 
0744920534 şi  www.tempoinsolv.ro.

l Consiliul Local al Oraşului Sulina 
cu sediul în oraşul Sulina, str. I, nr. 
180, judeţul Tulcea, anunţa că la 
data de 26.04.2016, orele 14:30, 
organizează licitaţie publică în 
vederea închirierii unui bun imobil 
aparţinând domeniului privat al 
oraşului Sulina, respectiv: -  teren în 
suprafaţa totală de 721 mp., situat 
în intravilanul oraşului Sulina, pe 
str.  Europa, nr. 1, zona "A" – preţ de 
pornire licitaţie –6,25 lei/mp/an. 
Închirierea bunului prezentat mai 
sus se efectuează pe o perioadă de 
maxim 49 (patruzeci şi nouă) ani.  
Ofertanţii, persoane fizice şi juridice, 
pot obţine documentele licitaţiei 
(Caiet de Sarcini şi Instrucţiuni 
pentru Ofertanţi precum şi Regula-
mentul-Cadru privind organizarea 
şi desfăşurarea licitaţiilor publice 
deschise) contracost de la sediul 
Primăriei oraşului Sulina. Eventua-
lele informaţii suplimentare se pot 
obţine la numărul de telefon 
0240/543003, 0240/543001. Docu-
mentele necesare participării la lici-
taţia publică vor fi depuse până la 
data de 25.04.2016, orele 16:00. În 
cazul în care bunul imobil mai sus 
nominalizat nu a fost adjudecat în 
totalitate în cadrul acestei licitaţii, se 
va proceda la organizarea unei alte 
licitaţii, respectiv în dată de  
04.05.2016, orele 14:30 şi ulterior, 
dacă este cazul, la organizarea nego-
cierii directe în dată de 10.05.2016, 
orele 14:30. Pentru a doua licitaţie 
ulterioară, documentele necesare 
participării vor fi depuse până la 
data de 03.05.2016, orele 16:00 iar 
pentru negociere până la data de 
09.05.2016, orele 16:00. Instanţa 
competenta pentru soluţionarea 
eventualelor litigii este Tribunalul 
Tulcea, cu sediul în mun. Tulcea, str. 
Toamnei, nr. 15, fax 0240 518 544, 
e-mail tribunalul-tulcea@just.ro. 
Primar,  Dimitriu Aurel

l Anunţ de participare la licitaţie 
deschisă pentru concesionare 
bunuri.  1.Informaţii generale 
privind concendentul: Consiliul 
local  Deleni cu sediul în sat Deleni 
com. Deleni  jud. Iaşi cod fiscal 
4541203, loc. Deleni telefon / fax 
0232.732070 /0232722043, persoana 
de contact: Nită Elena. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii: Teren în suprafaţă de 5778,3 
m.p. împărţită în 6 loturi ,situate în 
intravilan  Deleni, cu destinaţie  
construcţii de locuinţe pt.cetăţenii 
din com Deleni . Durata concesiunii 
: 49 ani. 3. Informaţii privind docu-
mentaţiile de atribuire: 3.1. Modali-
tatea prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire:Docu-
mentaţiile de atribuire se pot achizi-
ţiona  de la sediul Primăriei Deleni 
printr-o solicitare scrisă sau verbală 
, începând cu data de 31.03.2016. 3.2 
Denumirea şi adresa compartimen-
tului din cadrul concendentului , de 
la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Achi-
ziţii publice din cadrul Primăriei 
com.Deleni – persoana de contact:-
Nită Elena. 3.3 Costul documenta-
ţiei de atribuire :documentaţia de 
atribuire este gratuită. 3.4.Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor :clarificările se pot solicita până 
la data limită de 20.04.2016 ora 
16.00. 4.Informaţii privind ofertele; 
4.1.Data limită de depunere a ofer-
telor : 25 .04.2016 ora 12.00. 4.2. 
Adresa la care se depun ofertele: 
Primăria comunei Deleni sat Deleni, 
jud.Iaşi. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
un singur exemplar. 5. Data şi locul 
la care se va desfăşura şedinţa 

publică de deschidere a ofertelor : 
25.04.2016 ora 13.00,  la sediul 
Primăriei com. Deleni. 6. Denu-
mirea , adresa , numărul de telefon a 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei:eventualele 
contestaţii se vor depune în termen 
de 3 zile de la Primăria comunes 
Deleni , la registratură; 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie, în 
vederea publicării: 30.03.2016

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul: Comuna Valea Stan-
ciului, prin Consiliul Local al 
Comunei Valea Stanciului, cu sediul 
în localitatea Valea Stanciului, str.
Arh.Cezar Lăzărescu, nr.120, judeţul 
Dolj, tel.0251/352.025, e-mail: 
valea_stanciului@cjdolj.ro. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul 
concesiunii: Clădire în suprafaţă 
construită de 30mp şi suprafaţă 
utilă de 24mp este amplasată în 
comuna Valea Stanciului -lângă 
Şcoala generală. Concesionarea se 
solicită în scopul desfăşurării unor 
activităţi în cadrul unei construcţii 
cu destinaţie Spaţiu prestări servicii 
şi alimentaţie publică. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
Documentaţia de atribuire se poate 
procura de la sediul Primăriei 
Comunei Valea Stanciului din loca-
litatea Valea Stanciului, str.Arh.
Cezar Lăzărescu, nr.120, judeţul 
Dolj şi conţine: Caietul de Sarcini, 
Regulamentul de desfăşurare a lici-
taţiei şi Model al Contractului de 
Concesiune. 4.Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documen-
taţiei de atribuire: Se poate intra în 
posesia documentaţiei de participare 
la licitaţie prin solicitarea acesteia 
de la secretariatul Primăriei 
Comunei Valea Stanciului. 5.Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 14.04.2016, ora 10.00. 6.Data 
limită pentru depunerea ofertelor: 
15.04.2016, ora 10.00. 7.Adresa la 
care se depun ofertele: Registratura 
Primăriei Comunei Valea Stan-
ciului, cu sediul în localitatea Valea 
Stanciului, str.Arh.Cezar Lăzărescu, 
nr.120, judeţul Dolj. 8.Număr de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 2 exemplare (original 
şi copie). 9.Data şi locul la care se va 
desfăşura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 20.04.2016, ora 
10.00, la sediul Primăriei Valea 
Stanciului. 10.Denumirea instituţiei 
competente în solutionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei :  Judecătoria 
Craiova, strada Alexandru Ioan 
Cuza, nr.20, jud.Dolj. 11.Garanţia 
de participare la licitaţie= 300Lei; 
Taxa de participare la licitaţie= 
300Lei. În cazul adjudecării licita-
ţiei, taxa de participare la licitaţie 
nu se mai restituie ofertantului.

l Consiliul Local al Comunei 
Lumina, jud.Constanta, organizeaza 
in data de 20.04.2016 ora 10 la 
sediul din str.Mare nr.170 licitatie 
publica deschisa in vederea concesi-
onarii  urmatoarelor suprafete de 
teren, ce fac parte din domeniul 
privat al comunei Lumina: -teren 
intravilan  in suprafata de 300 mp  
situat in Lumina, zona BIII,  lot 42,  
com. Lumina, jud.Constanta cu 
destinatia curti constructii; -teren 
intravilan in suprafata de 2200 mp  
situat in Lumina, str. Prelungirea 
Petrolului,  com. Lumina, jud.
Constanta; -teren intravilan  in 
suprafata de 1000 mp  situat in 
Lumina, str.Prelungirea Iuliu 
Maniu; 1.Informaţii generale 
privind concedentul: Primaria 
Comunei Lumina, jud.Constanta, 
adresa str. Mare nr.170, cod 907175, 
tel /fax 0241-251828, 0241-251744, 
cod fiscal 4671807, primarialu-
mina@yahoo.com. 2. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 

Documentaţia va putea fi achiziţio-
nată de la sediul comunei Lumina, 
jud. Constanta, str. Mare nr.170 – 
Compartimentul Achizitii Publice si 
Concesiuni. Documentaţia de atri-
buire va fi pusă la dispoziţia celor 
interesaţi contra sumei de 500 lei si a 
taxei de participare la licitatie de 
250 de lei. Garantia de participare la 
licitatie este in cuantum de 100 lei si 
se poate depune în numerar la casi-
eria concedentului sau in contul 
RO11TREZ2315006XXX020070 
deschis la Trezoreria Constanta. 3. 
Informaţii privind ofertele: 3.1 Data 
limită de depunere a ofertelor:Ter-
menul limită de depunere a ofertelor 
este data de 19.04.2016 ora 12. 3.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Ofertele se depun în plic închis 
la Registratura Primariei  Lumina, 
localitatea Lumina, jud.Constanta, 
str. Mare nr.170. 3.3. Prezentarea 
ofertelor: Ofertele se vor prezenta 
conform instructiunilor din docu-
mentatia de atribuire. 4. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
Şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor se va desfăşura in data de: 
20.04.2016 ora 10 la Sala de Sedinte 
a Consiliului Comunei Lumina 5. 
Criteriul de atribuire: criteriul de 
atribuire ales de catre autoritatea 
contractanta este este “oferta cu 
pretul cel mai mare” pentru plata 
redeventei. Informatii suplimentare 
se pot obtine la nr. de telefon 0241-
251828.  

l Continvest Insolventa SPRL 
organizeaza licitatie publica cu stri-
gare in vederea vanzarii in confor-
mitate cu prevederile Legii 85/2006 
a urmatoarelor active apartinand 
CET SA: 1. Sediu administrativ 
central – cladire birouri, situat in 
Braila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI, 
la pretul de 1.258.000 lei. Se pot 
vinde si birouri separate cu cota 
indiviza din caile de acces si din 
spatiile comune. Prêt/birou ince-
pand de la 43.915 lei. 2. Teren Sos. 
Viziru, km. 10, in suprafata totala 
de 112.611,59 mp, cu active viabile 
(Atelier reparatii, cladire protocol, 
drumuri si platforme, etc.), la pretul 
de 1.294.030 lei. 3. Activul Cazan de 
Apa Fierbinte, situat in Brăila, calea 
Călăraşilor nr. 321B, la pretul de 
1.110.630 lei. 4. Mijloace de trans-
port : Autoutilitara 10215 FA 31 la 
pretul de 10.300 lei; Autoutilitara 
Dacia 1307 la pretul de 2.200 lei. 5. 
Mijloace fixe si obiecte inventor 
compus din: Aparate de masura, 
electrice si electronice, la pretul de 
8.428 lei; Birotica si calculatoare la 
pretul de 11.810 lei; Mobilier la 
pretul de 16.063 lei; Aparate aer 
conditionat, la pretul de 3.270 lei; 
Diverse bunuri la pretul de 658 lei; 
6. Stoc de magazie, la pretul de 
221.727 lei; Preturile nu contin TVA. 
Date organizare licitatie: 07.04.2016, 
14.04.2016, 21.04.2016, 28.04.2016, 
orele 11.00. Alte informatii: Licitatia 
se organizeaza la sediul debitoarei 
din Braila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et 
VI. Caietele de sarcini se pot ridica 
de la sediul debitoarei, contra 
sumelor cuprinse intre 50 lei si 2.500 
lei. Garantia  de participare la lici-
tatie de 10% din valoarea de pornire 
trebuie achitata cu cel putin 2 zile 
anterior datei licitatiei. Nr. tel. 
0241/542942, 0720/300.464.

l Anunţ privind organizarea licita-
ţiei intermediare pentru vânzarea de 
masă lemnoasă pe picior şi de masă 
lemnoasă fasonată aferentă anului 
de producţie 2016. Organizatorul 
licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu 
sediul în localitatea Sibiu, str. Calea 
Dumbrăvii, nr. 140, tel. 0269242142, 
fax:0269214970, e-mail: office@
sibiu.rosilva.ro. Data şi ora desfăşu-
rării licitaţiei: 11.04.2016  începând 
cu ora 13:00. Locul desfăşurării lici-
taţiei: Hotel Dumbrava, Loc. Sibiu, 

Pădurea Dumbrava, nr. 14. 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  
cu modificările şi completările ulte-
rioare. Data şi ora organizării prese-
lecţiei: 05.04.2016 începând cu ora 
800. Data şi ora-limită până la care 
poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la 
licitaţie:  pentru preselecţie: data 
04.04.2016 ora 1630 ; - pentru lici-
taţie: data 11.04.2016 ora 1200. Lista 
partizilor care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei şi pasul de licitare 
pentru fiecare partidă sunt afişate la 
sediul organizatorului şi pe site-ul 
www.rosilva.ro, după caz.  Volumul 
total de masă lemnoasă pe picior 
oferit la licitaţie 23613 m3,  din care: 
pe natură de produse:   - produse 
principale: 17741 (m3);  - produse 
secundare: 2040(m3);  - produse de 
igienă: 42 (m3); - produse acciden-
tale: 3790 (m3);   şi, respectiv, pe 
specii şi grupe de specii: - răşinoase: 
12870 (m3);  - fag: 1981(m3);    - 
stejari: 2421 (m3);  - diverse tari: 
5860 (m3);  - diverse moi: 481 
(m3).  Volumul total de masă 
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 
4664,264 mc, din care pe sortimente: 
- lemn pentru furnire estetici: 0 mc; 
- lemn pentru furnire tehnice: 0 mc; 
- lemn pentru cherestea  2155,400 
mc; - lemn rotund si despicat pentru 
industria celulozei si hârtiei: 
1981,900 mc; - lemn pentru mina : 0 
mc; - lemn pentru PAL si PFL:0; - 
lemn rotund de foioase si răşinoase 
pentru construcţii: 37,000 mc; - lemn 
de foc:  376,750 mc; - cherestea de 
răşinoase: 112,094 mc; - cherestea de 
foioase: 1,120 mc şi respectiv pe 
specii şi grupe de specii: - răşinoase:  
3752,214 mc; - fag: 326,730 mc; - 
stejar, gorun:  368,020 mc; - cer, 
gârniţa : 0 mc; - salcâm:  20,000  mc; 
- cireş:  0 mc; - paltin:  0 mc; - frasin:  
0 mc; - tei:  0 mc; - plop:  0 mc; - 
diverse tari:  197,300 mc; - diverse 
moi:  0 mc. Masa lemnoasă pe 
picior/ fasonată oferită spre vânzare 
provine din fondul forestier proprie-
tate publică a statului şi este certifi-
cată în sistemul Forest Stewardship 
Council (FSC).  Masa lemnoasă pe 
picior şi masa lemnoasă fasonată 
rămasă neadjudecată după înche-
ierea licitaţiei se poate adjudeca prin 
negociere în aceeaşi zi, în condiţiile 
prevăzute de  prezentul regulament 
şi de alte reglementări în vigoare.  
Caietul de sarcini poate fi procurat 
de la sediul organizatorului licitaţiei 
î n c e p â n d  c u  d a t a  d e : 
31.03.2016.  Alte informaţii privind 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:  
1. Documentele de preselecţie, 
prevăzute de art.21, alin. 3) din H.G. 
924/2015, se depun la registratura 
D.S. Sibiu. 2. La licitaţie pot parti-
cipa operatorii economici admişi de 
Comisia de  preselecţie. 3. Opera-
torul economic participant la lici-
taţie trebuie să achite separat, 
anterior începerii şedinţei de lici-
taţie, în contul organizatorului, prin 
instrumente bancare legale deconta-
bile până la începerea licitaţiei sau 
în numerar la casieria D.S. Sibiu (în 
limita sumei de 5000 lei): - tariful de 
participare la licitaţie în valoare de 
180,00 lei; - o garanţia de contrac-
tare în cuantum de 5% din valoarea 
de pornire la licitaţie pentru 
volumul de masă lemnoasă pe 
picior/ material lemnos fasonat pe 
care intenţionează să îl cumpere. 
Documentele privind constituirea 
garanţiei de contractare precum şi a 
achitării tarifului de participare la 
licitaţie se vor depune la secretari-
atul comisiei de licitaţie anterior 
începerii şedinţei de licitaţie. Neîn-
deplinirea condiţiilor amintite mai 
sus determină interzicerea partici-

pării la licitaţie a operatorului 
economic. 1. Neîncheierea contrac-
tului de vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase adjudecate în termenul 
maxim de 10 zile lucrătoare din 
culpa exclusivă a operatorului 
economic /grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru masa 
lemnoasă respectivă şi pierderea 
garanţiei de contractare aferente. 2. 
Rezilierea contractului de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase 
adjudecate din culpa exclusivă a 
operatorului economic/grupului de 
operatori economici adjudecatar 
atrage pierderea garanţiei de 
contractare aferente, precum şi a 
dreptului de participare la licitaţie/
negociere pentru partida al cărei 
contract de vânzare-cumpărare a 
făcut obiectul rezilierii. 3. Grupajele 
de partizi sunt detaliate în Caietul 
de sarcini aferent licitaţiei precum şi 
în lista partizilor oferite la licitaţie.  
4. Informaţii referitoare la licitaţie 
pot fi accesate şi de pe site-ul D.S. 
Sibiu www.dssibiu.ro în secţiunea 
„OFERTA COMERCIALĂ”. 
Pentru informaţii şi date suplimen-
tare vă puteţi adresa organizatorului 
licitaţiei: persoană de contact: Alin 
Anghe l ,  număr  de  t e l e fon : 
0269232981, fax: 0269241804.  

PIERDERI  
l Subsemnatul Păun Vică Romeo 
declară pierdut Atestat Manager 
transport Marfă. Se declară nul.

l Pierdut certificat constatator 
Skyette Media SRL -activitate la terti. 
Nr.inregistrare 24282/30.03.2016

l Pierdut Card ADR, Atestat trans-
port marfă şi Card agabaritic, elibe-
rate de ARR Argeş, pe numele 
Mocanu Ilie, din Piteşti, Argeş. Se 
declară nule.

l Pierdut chitanţier Generali seria 
GLIAS numărul 2664226-2664250 
nefolosit.  Se declară nul.

l Pierdut chitanţier Generali seria 
GLIAS numărul 2663376-2663400 
nefolosit. Se declară nul.

l Pierdut chitanţiere Generali seria 
GLIAS numărul 2232951-2233000, 
2664751-2664775 nefolosite. Se 
declară nule.

l Pierdute Documente Transport 
ocazional-nationale cu seriile 48103, 
54397 si 60130, emise pentru SC 
Nicolae Travel SRL. Sunt declarate 
nule.

l Pierdut anexă la sediul SC 
T o p o s y s t e m  S R L , 
str.M.Kogălniceanu, bl.97Apt, sc.E, 
ap.12, Craiova. Se declară nulă.

l Pierdut Proces-verbal eliberat în 
27.04.1971, pe numele Chivu Ion şi 
Chivu Ştefana. Îl declar nul.

l Pierdut Contract construire 
nr.1359/1/10.07.1984, Proces verbal 
eliberat 10.07.1984, Act adiţional 
eliberat 10.10.1985, pe numele 
Macovescu Anton şi Anca Daniela. 
Le declar nule.

l Pierdut certificat constatator al 
Electrawinds Chimconsult S.R.L. 
pentru sediul din Constanţa, Bdul.
Mamaia nr. 158, cam. 1,et. 4, jud.
C o n s t a n ţ a ,  C U I  1 8 4 7 6 5 6 , 
J13/1997/2012. Se declară nul.

l Declar pierdute următoarele: 
declaraţie de instalare casă de 
marcat; nr. de ordine casă de marcat 
E U R O  5 0 0 T  H a n d y  s e r i a 
XJG011169, firma S.C. Anima Soft 
S . R . L . ,  C . U . I .  5 5 0 9 2 2 7 , 
J40/6720/1994, la punct de lucru str. 
Spătarului nr.17 Bis, Sector 2.

ANUNȚURI


