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OFERTE SERVICIU
l Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane organizează la sediul său din 
loc. Deva, B-dul 1 Decembrie, nr. 39, 
jud. Hunedoara, concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a postului contractual de execuție 
vacant de: referent - studii superioare 
de scurtă durată (SSD), grad I, 
vechime în muncă/specialitate nece-
sară – de 7 ani, normă întreagă, în 
cadrul Serviciului Resurse Umane, 
Salarizare, Informatică, Adminis-
trativ - (1 post); concursul va avea loc 
în data de 27.04.2016, ora 900 - proba 
scrisă şi în data de 04.05.2016, ora 900 
– interviul. Dosarele de participare la 
concurs vor fi depuse până la data de 
19.04.2016, ora 1400 la sediul institu-
ției, biroul Resurse Umane. Persoană 
de contact: Iacob Paul Laurenţiu, tel/
fax 0254/216750/212200, int. 2023.

l Ministerul Finanţelor Publice - 
Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, cu sediul in Bucureşti, Str. 
Apolodor nr.17, sector 5, organizează 
la sediul său, în data de 27 aprilie 
2016, ora 11,00 (proba practică), 
concurs pentru ocuparea functiei 
contractuale vacante de secretar 
dactilograf IA din cadrul Direcţiei 
generale control venituri persoane 
fizice. Condiţiile de participare la 
concurs: -  Studii medii, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat;-  vechime în 
specialitatea studiilor: 3 ani şi 6 luni; 
- Cunoştinte de operare pe calculator: 
operare în sistemele, programele şi 
aplicațiile utilizate de Ministerul 
Finanțelor Publice şi Agenția Națio-
nală de Administrare Fiscală, editor 
text, calcul tabelar. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în peri-
oada 06-20 aprilie 2016 la sediul 
Agenţiei  Naţionale de Administrare 
Fiscală. Condițiile de desfăşurare şi 
de participare la concurs sunt afişate  
la sediul Agenţiei  Naţionale de 
Administrare Fiscală şi pe site-ul 
www.anaf.ro.  Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon 319.97.59 /
int.2011

l Școala Gimnazială „Alexandru 
Odobescu”, cu sediul în localitatea 
Urziceni, str.Aurora, nr.8, județul 
Ialomița, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
vacante, de: -Secretar I (M): 1 (unu) 
post, conform HG 286/23.03.2011 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 27 aprilie 
2016, ora 09.00; -Proba interviu în 
data de 28 aprilie 2016, ora 09.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
dații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: -Studii: medii, cu 
diplomă de bacalaureat; -Vechime în 
muncă (specialitate): minim 2 ani; 
-Noțiuni de comunicare şi relații 
publice; -Disponibilitate la timp de 
lucru prelungit; -Cunoştințe de utili-
zare a tehnologiei informației 
(operare PC, birotică). Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a 
(06-19.04.2016 între orele 08.00-16.00) 
la sediul unității din Municipiul Urzi-
ceni, str.Aurora nr.8, jud.Ialomița. 
Relații suplimentare la sediul: Muni-
cipiul Urziceni, str.Aurora, nr.8, jud.
Ialomița, persoană de contact: Stan 
Adrian, telefon: 0243.256.177, mobil: 
0731.281.719, e-mail: sc_nr1_urzi-
ceni@yahoo.com

l Primăria Comunei Cerăt, judeţul 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post de funcţie 
contractuală vacantă din aparatul de 
specialitate al primarului comunei 
Cerăt, judeţul Dolj, identificată astfel: 

un post corespunzător funcţiei 
contractuale vacante de şofer 
microbuz şcolar în cadrul comparti-
mentului administrativ din aparatul 
de specialitate al primarului comunei 
Cerăt, judeţul Dolj. Concursul se 
organizează la sediul instituţiei în 
data de 27 aprilie 2016, ora 10.00 
-proba scrisă şi proba interviu -pe 
data de 29 aprilie 2016, ora 10.00. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 din 
HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările apărute ulterior. Condi-
ţiile pentru participare sunt: Condi-
ţiile generale -cele prevăzute la art.3 
din HG nr. 286/2011, cu modificările  
şi completările apărute ulterior; 
Condiţiile specifice de participare la 
concurs, valabile pentru postul cores-
punzător funcţiei contractuale 
vacante de şofer microbuz şcolar din 
cadrul compartimentului adminis-
trativ din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Cerăt, judeţul 
Dolj: -Studii medii cu diplomă de 
bacalaureat; -Posedă permis de 
conducere categoria “B” şi “D”; 
-Posedă atestat pentru trasportul 
rutier de persoane, eliberat de ARR; 
-Experienţă minim cinci ani vechime 
în specialitatea de şofer/conducător 
auto; -Posedă cunoştinţe temeinice de 
legislaţie rutieră; -Aviz psihologic. 
Dosarele de înscriere se vor depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Cerăt, judeţul 
Dolj. Bibliografia de concurs se 
afişază la sediul instituţiei. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon: 
0760.699.303, orele 8.00-16.00.

l Primăria Comunei Cerăt, judeţul 
Dolj, organizează concurs de recru-
tare a funcţiei publice de execuţie 
vacantă din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Cerăt, identificat 
astfel: un post funcţie publică de 
execuţie vacantă de inspector, clasa I, 
gradul profesional asistent în cadrul 
compartimentului asistenţă socială. 
Concursul se organizează la sediul 
instituţiei în data de 04.05.2016, ora 
10.00 -proba scrisă şi proba interviu 
-pe data de 06.05.2016, ora 10.00. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.49 din 
HG nr.611/2008, modificată şi 
completată de H.G.nr.1173/2008; 
Condiţiile pentru participare sunt: 
Condiţiile generale -cele prevăzute la 
art.54 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, repu-
blicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile specifice de 
participare la concurs, valabile pentru 
funcţia publică de execuţie vacantă 
de inspector, clasa I, gradul profesi-
onal asistent, din cadrul comparti-
mentului asistenţă socială din 
aparatul de specialitate al primarului 
comunei Cerăt, Dolj: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -cunoştinte de 
operare/programare pe calculator 
-justificate prin Certificat de Absol-
vire a unui curs de formare în dome-
niul operator calculator; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice -1 an. Dosa-
rele de înscriere se vor depune în 
termen de 20 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
comunei Cerăt, judeţul Dolj. Biblio-
grafia de concurs se afişază la sediul 
instituţiei. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0760.699.303, orele 
8.00-16.00.

l Primarul comunei Aricestii Rahti-
vani, cu sediul in comuna Aricestii 
Rahtivani, nr. 75, jud. Prahova, orga-
nizeaza concurs de recrutare pentru 
functia publica vacanta de Inspector,-
clasa I,grad profesional Principal in 
cadrul Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenta a Persoanelor 
Aricestii Rahtivani Probele stabilite 

pentru concurs sunt: Proba scrisa si 
Interviul. a)Conditiile de desfasurare 
a concursului sunt urmatoarele:1. 
Data pana la care se pot depune dosa-
rele de inscriere, este 20.04.2016. 
2.Data, ora si locul de desfasurare a 
p r o b e i  s c r i s e , 
sunt:09.05.2016,ora-10.00, sediul 
Primariei; 3.Data,ora si locul de 
d e s f a s u r a r e  a  i n t e r v i u l u i 
sunt:12.05.2016,ora-10.00, sediul 
Primariei; b)Conditiile de participare 
la concurs: b.1 Conditii generale sunt 
cele prevazute la art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicata,privind 
Statutul functionarilor publici, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
b.2Conditii specifice-studii universi-
tare de licenta absolvite cu diplo-
ma,respectiv studii superioare de 
lunga durata,absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta intr-unul din 
domeniile:Stiinte juridice,Adminis-
tratie publica sau Stiinte economi-
ce.-vechime in specialitatea studiilor 
necesare exercitarii functiei publice 
minim 5ani;Bibliografia pentru 
concurs si alte informatii in legatura 
cu dosarul de concurs, se gasesc pe 
site-ul Primariei -www.comunaarices-
tiirahtivani.ro Relatii suplimentare se 
pot obtine la sediul Primariei Aricestii 
Rahtivani,de la Secretarul comu-
nei,sau la telefon nr.0244380068.

l Primarul comunei Aricestii Rahti-
vani,cu sediul in comuna Aricestii 
Rahtivani,nr.75, jud.Prahova, orga-
nizeaza concurs de recrutare pentru 
ocuparea functiilor publice vacante 
de Politist local clasa I,grad profesi-
onal Asistent si Politist local,clasa 
a-III-a,grad profesional Asistent,in 
cadrul Serviciului Politie locala.
Probele stabilite pentru concurs 
sunt:Proba scrisa si Interviul. a)
Conditiile de desfasurare a concur-
sului sunt urmatoarele: 1.Data pana 
la care se pot depune dosarele de 
inscriere,este 20.04.2016. 2. Data, ora 
si locul de desfasurare a probei scri-
se,sunt: 09.05.2016,ora-13.00, sediul 
Primariei; 3. Data,ora si locul de 
d e s f a s u r a r e  a  i n t e r v i u l u i 
sunt:12.05.2016, ora-13.00,sediul 
Primariei; b)Conditiile de participare 
la concurs: b.1)pentru functia 
publica vacanta de Politist local,-
clasa I,grad profesional Asistent 
b.1.1 Conditii generale,sunt cele 
prevazute la art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicata,privind 
Statutul functionarilor publici,cu 
modificarile si completarile ulteri-
oare. b.1.2Conditii specifice-studii 
universitare de licenta absolvite cu 
diploma,respectiv studii superioare 
de lunga durata,absolvite cu diploma 
de licenta sau echivalenta intr-unul 
din domeniile:Stiinte juridice,Admi-
nistratie publica,Stiinte economi-
ce.-vechime in specialitatea studiilor 
necesare exercitarii functiei publice 
minim 1an; b.2)pentru functia 
publica vacanta de Politist local, 
clasa a III-a,grad profesional Asis-
tent b.2.1Conditii generale,sunt cele 
prevazute la art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicata,privind 
Statutul functionarilor publici,cu 
modificarile si completarile ulteri-
oare b.2.2.Conditii specifice-studii 
medii-liceul, absolvite cu diploma de 
bacalaureat; -vechime in speciali-
tatea studiilor necesare exercitarii 
functiei publice minim 6luni; Biblio-
grafia pentru concurs si alte infor-
matii in legatura cu dosarul de 
concurs,se gasesc pe site-ul Primariei 
-www.comunaaricestiirahtivani.ro 
Relatii suplimentare se pot obtine la 
sediul Primariei Aricestii Rahti-
vani,de la Secretarul comunei,sau la 
telefon nr.0244380068.

l Primăria comunei Valea Stanciului, 
Jud. Dolj, organizează în data de 
05.05.2016 concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii publice de 
execuţie vacante: 1.Funcţia publică de 
referent, clasa III, grad profesional 
principal-Serviciul public comunitar 
de evidenţă a persoanelor, 2.Funcţia 
publică de referent, clasa III, grad 
profesional principal-Serviciul public 

comunitar de evidenţă a persoanelor, 
3.Funcţia publică de referent, clasa 
III, grad profesional principal-Servi-
ciul public comunitar de evidenţă a 
persoanelor. Concursul constă în 
desfăşurarea a 2 probe: -proba scrisă 
ce se va susţine în data de 05.05.2016, 
ora 10.00, -proba interviu ce se va 
susţine în data de 09.05.2016, ora 
10.00. Dosarele de concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Valea Stanciului, între orele 9.00-
14.00. Condiţii de participare la 
concurs: -condiţiile generale prevă-
zute de art.54 din Legea nr.188/1999 
(r), cu modificările şi completările 
ulterioare; -condiţii specifice: studii 
liceale absolvite cu diplomă de baca-
laureat, vechime în specialitatea 
studiilor minim 5 ani. Probele vor fi 
susţinute la sediul Primăriei Valea 
Stanciului. Dosarele de concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial Partea a III-a (termen limita 
25 aprilie 2016 ) şi trebuie să conţină: 
-formularul de înscriere prevăzut în 
Anexa 3 la HG 611/2008, cu modifică-
rile şi completările ulterioare; -copia 
actului de identitate; -copiile diplo-
melor de studii şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări; 
-copia carnetului de muncă sau, după 
caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă; -cazierul judi-
ciar; -adeverinţa care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare, elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior deru-
lării concursului de către medicul de 
familie al candidatului; -declaraţia pe 
proprie răspundere din care să ateste 
că nu a desfăşurat activităţi de poliţie 
politică. Formularul de înscriere este 
pus de Primăria Valea Stanciului la 
dispoziţia candidaţilor. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la sediul 
instituţiei sau la telefon: 0251.352.025. 
Bibliografia pentru concurs s-a stabilit 
după cum urmează:  1 .Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 2.
Legea nr.7/2004 privind Codul de 
conduită a funcţionarilor publici, 
republicată, 3.Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. 4.HG nr.64/2011 
pentru aprobarea Metodologiei cu 
privire la aplicarea unitară a dispozi-
ţiilor în materie de stare civilă, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
5.Legea nr.119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă, cu modificările 
şi completările ulterioare. 6.Hotărârea 
nr.1375/2006 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare 
unitară a dispoziţiilor legale privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitateale cetăţenilor 
români, cu modificările şi completă-
rile ulterioare.

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

VÂNZĂRI AUTO  
l Vând autoturism Opel- Agila 
Diesel- 2005. Stare excepţională, 
recent adus din Germania, consum 
4%. 0744.510.769.

l BMW 325 seria 3, decapotabil, 
3000cmc, 23.000Km, ţinut în garaj, 
2008, 25.000E. 0744.643.734.

ÎNCHIRIERI OFERTE  
VITAN MALL, MIHAI BRAVU 
APARTAMENT 2 CAMERE, BLOC, 
ETAJ 4/8, MOBILAT, UTILAT-FRI-
GIDER, ARAGAZ, AER CONDITI-
O N AT.  S E  I N C H I R I A Z A  1 
CAMERA-24 MP, BALCON, UNEI 
DOAMNE/ DOMNISOARE. TEL 
CONTACT: 0722398765

CITAȚII  
l Numitul Frincu Marian este 
chemat  in data de 20.04.2016, ora 
9.00, la Judecatoria Buzau in dosarul 
nr. 5955/200/2014, avand ca obiect 
pretentii.

l Se citează numitul Ivanov Florin în 
calitate de pârât în dosarul civil nr. 
1013/193/2016 al Judecătoriei Boto-
şani, pentru termenul din 27.04.2016.

l Se citează la Judecătoria Petroşani, 
în data de 27.04.2016, ora 8:45, în 
dosar nr. 7547/278/2008* - partaj 
judiciar, următorii: Colcer Elena, 
Costruţ Petru, Costruţ Maria, Nariță 
Ana, Moldovan Ileana sau moşteni-
torii acestora.

l Dobre Ștefănică cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în județul Giurgiu, 
comuna Bucşani, sat Angheleşti, este 
chemat la Judecătoria Zărneşti, sala 
1, în ziua de 06.04.2016, ora 14.00, în 
dosarul nr. 939/338/2015, având ca 
obiect exercitarea autoritate părin-
tească, în calitate de pârât, în proces 
cu Michaelis Mariana Andreea, în 
calitate de reclamantă.

l România. Judecătoria Sânnicolau 
Mare –Timis. Dosar nr. 266/295/2016. 
Citaţie nr. 266/295/2016. Pârâtul 
Homorogan Nicolae, domiciliat în loc. 
Comloşu Mare nr. 1249, jud. Timiş, 
este citat la Judecătoria Sânnicolau 
Mare, la data de 20.04.2016, orele 
09:00, în proces cu reclamanta 
Stoianov Iasmina, domiciliata în loc. 
Sânnicolau Mare, Gheorghe Șincai nr. 
10, et. 1, ap. 8, jud. Timiş, în calitate 
de reclamanta, cauza având ca obiect 
“autoritate părintească”. Presedinte 
Judecator Csaba Bela Nasz. Grefier, 
Liliana Nutas.

l Pârâţii, Moisă Mirela, Dumitru-Va-
sile Gabriela, Lupu Jean-Paul si 
Moisă Corneliu, sunt chemati in 
judecata in data de 14 aprilie 2016, 
ora 10:30,la Tribunalul Neamt, Sectia 
I Civila, Complet civil AN 3, in 
dosarul nr. 4148/291/2014 avand ca 
obiect  "acţiune oblică ieşire din indi-
viziune", de catre apelantul-reclamant 
Mihalcea Mitică.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numitul 
Drăguşin Vasile Dorinel cu domiciliul 
în comuna Bujoreni, sat Bogdăneşti, 
jud. Vâlcea în calitate de intimat în 
dosarul civil nr. 324/90/2016 cu termen 
de judecată la data de 08.04.2016 aflat 
pe rol la Tribunalul Vâlcea.

l Numitul Stoica Romeo-Ciprian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in Ploiesti, 
strada Kutuzov nr 8, Judetul 
Prahova, este citat cu mentiunea de a 
se prezenta personal la interogatoriu, 
pentru ziua de joi 21.04.2016, la Jude-
catoria Ploiesti, completul Civ2, ora 
08:30, avand calitatea de parat in 
dosarul civil nr 44144/281/2014, recla-
mante fiind Bolboceanu Nicoleta 
Ofelia si Stoica Roxana Madalina, 
cauza avand ca obiect Anulare act

DIVERSE  
l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de adminis-
trator judiciar al Italia Cedis SRL 
desemnat prin hotararea civila  din 
data de 30.03.2016, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 45966/3/2015, noti-
ficã deschiderea procedurii insol-
ventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 
împotriva Italia Cedis SRL, cu sediul 
in Bucureşti, Sectorul 5, Strada 
Frunte Lată, Nr. 1, CAMERA 1, Bloc 
P6, Scara 1, Etaj 3, Ap. 13 , CUI 
32697403, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/692/2014. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva ITALIA 
CEDIS SRL vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia 

a VII-a Civila, cu referire la dosarul 
nr. 45966/3/2015, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorulu 
16.05.2016; b) termenul de verificare a 
creantelor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar de 
creante 06.06.2016; c) termenul 
pentru intocmirea  si afisarea tabe-
lului definitiv la 01.07.2016; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 10.06.2016 ora 14.00; e) 
adunarea generala a asociatilor la 
data de 18.04.2016, ora 14.00 la sediul 
administratorului judiciar.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare: S.C. COM- MIXT S.A. 
Sulina prin, Varabev Daniela, în cali-
tate de administrator unic, convoacă 
pe data de 05.05.2016, la sediul socie-
tății din Sulina, str. a I-a, nr.120, jud. 
Tulcea, Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor, având următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea Situațiilor 
Financiare pe anul 2015; 2. Anali-
zarea activității din anul precedent; 3. 
Vânzarea de active, respectiv spațiu 
comercial Neptun.
Prezenta convocare se face prin 
afişare la sediul societății ”publicarea 
în Monitorul Oficial şi în ziare de 
difuzare națională” conform prevede-
rilor Legii 31/1990. În cazul în care nu 
se întruneşte cvorumul la prima 
convocare, Adunarea Generală Ordi-
nară se reconvoacă pentru data de 
06.05.2016, la aceeaşi oră, adresă şi cu 
aceeaşi ordine de zi. Vor participa la 
Adunarea Generală Ordinară a Acți-
onarilor, acționarii înregistrați În 
Registrul Acționarilor la 28.04.2016.

l Preşedintele Consiliului de Admi-
nistraţie al S.C. COMET S.A. 
Convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor S.C. COMET 
S.A., cu sediul în Voluntari, str. Bârsei 
nr.2, jud. depozit 27, complex indus-
trial/ comercial Ilfov, J23/802/2010; 
C.U.I. RO 1350870, în data de 
06.05.2016, orele 13.00, la adresa 
aleasă din Bucureşti, şos. Orhideelor 
nr.12 B, et.5, sector 6, pentru toţi 
acţionarii societăţii înregistraţi la data 
de 15.04.2016, în registrul acţionarilor 
societăţii, cu următoarea ordine de zi: 
-Prezentarea, discutarea şi aprobarea 
Raportului de Activitate al Consi-
liului de  Administraţie şi descărcarea 
de gestiune a Consiliului de Adminis-
traţie al societăţii pe anul 2015. 
-Aprobarea raportului Auditorului 
financiar asupra situaţiilor financiare 
întocmite la data de 31.12.2015.  
-Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea 
bilanţului contabil al societăţii pe anul 
financiar-fiscal 2015, contul de profit 
şi pierdere şi anexele, după prezen-
tarea raportului Consiliului de Admi-
nistraţie şi a raportului prezentat de 
Auditor. -Aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli aferent anului 
financiar 2016. Participarea se face 
personal sau pe bază de procură, care 
poate fi obţinută de la adresa din 
Bucureşti, şos. Orhideelor nr.12 B, 
et.5, sector 6. Dacă nu se întruneşte 
condiţia de cvorum cerută, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor se 
va întruni la aceeaşi adresă, aceeaşi 
oră, în data de 07.05.2016. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
0723.152.632, sau la sediul societăţii. 
Preşedintele Consiliului de Adminis-
traţie al S.C. COMET S.A. Tomah 
Kahled A.

l Preşedintele Consiliului de Admi-
nistraţie al .S.C. COMET S.A. 
Convoacă Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor S.C. COMET 
S.A., cu sediul în Voluntari, str. Bârsei 
nr. 2, jud. depozit 27, complex indus-
trial / comercial Ilfov, J23/802/2010; 
C.U.I. RO 1350870, în data de 
06.05.2016, orele 13.30, la adresa 
aleasă din Bucureşti, şos. Orhideelor 
nr.12 B, et.5, sector 6, pentru toţi 
acţionarii societăţii înregistraţi la data 
de 15.04.2016, în registrul acţionarilor 
societăţii, cu următoarea ordine de zi: 
-Declararea societăţii, ca societate de 

ANUNȚURI
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. 
Compartimentul Valorificare Bunuri. Anunț licitație valorificare 
bunuri confiscate devenite proprietate de stat. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, 
șoseaua București, nr. 12, organizează în data de 14.04.2016, 
orele 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri: 
1. Baracă din lemn (PAL melaminat), suprafață 16,60 mp, la 
prețul de 5.880, 00 lei, inclusiv TVA; 2. Baracă metalică din tablă 
neagră vopsită, suprafață 30 mp, la prețul de 1.848,00 lei, 
inclusiv TVA; 3. Autoutilitară marca Volkswagen, tip Transporter, 
an de fabricație 1992, serie șasiu WV2ZZZ70ZPH021056, 
combustibil - motorină, nr. înmatriculare B-2815-PB, la prețul de 
6.026,00 lei, inclusiv TVA. Participanții la licitație vor prezenta 
până la data de 14.04.2016, orele 12:00, următoarele: - cerere 
de înscriere la licitație; - dovada plății taxei de participare la 
licitație, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; - 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru 
persoanele juridice de naționalitate română copie după 
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; - pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română și legalizat; - pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; - pentru 
persoanele fizice străine, copie de pe pașaport sau carte de 
identitate, după caz; - dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, respectiv certificat de atestare fiscală 
eliberat de Administrația fiscală teritorială și certificat de atestare 
fiscală emis de Administrația publică locală (în original). Pasul de 
licitație este de 50 lei. Garanția de paricipare la licitație se va 
depune în contul A.J.F.P. Giurgiu, nr. RO34TREZ3215005XXX0070
45, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, cod de identificare 
fiscală 4286895. Informații suplimentare se pot obține la sediul 
A.J.F.P. Giurgiu – Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la 
parterul sediului, telefon 0246.216705 – interior 138.

ANUNȚURI
tip închis, în urma deciziei A.S.F. nr. 
1826 din data de 05.08.2015. Partici-
parea se face personal sau pe bază de 
procură, care poate fi obţinută de la 
adresa din Bucureşti, şos. Orhideelor 
nr.12 B, et.5, sector 6. Dacă nu se 
întruneşte condiţia de cvorum cerută, 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor se va întruni la aceeaşi 
adresă, aceaşi oră, în data de 
07.05.2016. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la telefon 0723.152.632, 
sau la sediul societăţii Preşedintele 
Consiliului de Administraţie al S.C. 
COMET S.A. Tomah Kahled A.

l Preşedintele Consiliului de Admi-
nistraţie al S.C. IUB S.A.Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor S.C. IUB S.A., cu sediul în 
Voluntari, str. Bârsei nr.2, jud. Ilfov 
J23/801/2002, C.U.I. RO 477949, în 
data de 06.05.2016, orele 12.00, la 
adresa aleasă din Bucureşti, şos. Orhi-
deelor nr.12 B, et.5, sector 6, pentru 
toţi acţionarii societăţii înregistraţi la 
data de 15.04.2016, în registrul acţio-
narilor societăţii, cu următoarea 
ordine de zi: -Prezentarea, discutarea 
şi aprobarea Raportului de Activitate 
al Consiliului de  Administraţie şi 
descărcarea de gestiune a Consiliului 
de Administraţie al societăţii pe anul 
2015. -Aprobarea raportului Audito-
rului financiar asupra situaţiilor 
financiare întocmite la data de 
31.12.2015.  -Prezentarea, dezbaterea 
şi aprobarea bilanţului contabil al 
societăţii pe anul financiar-fiscal 2015, 
contul de profit şi pierdere şi anexele, 
după prezentarea raportului Consi-
liului de Administraţie şi a raportului 
prezentat de Auditor. -Aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
aferent anului financiar 2016. Partici-
parea se face personal sau pe bază de 
procură, care poate fi obţinută de la 
adresa din Bucureşti, şos. Orhideelor 
nr.12 B, et.5, sector 6. Daca nu se 
întruneşte condiţia de cvorum cerută, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor se va întruni la aceeaşi 
adresă, aceaşi oră, în data de 
07.05.2016. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la telefon 0723.152.632, 
sau la sediul societăţii. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie al S.C. 
IUB S.A. Tomah Kahled A.

LICITAȚII  
l U.M. 0391 Braşov cu sediul în 
Braşov, str. Vasile Goldiş nr. 1- 3, tel.: 

0268/545898, organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru atribuirea 
contractului de închiriere a unei 
suprafeţe de 1 mp, în vederea insta-
lării unui automat pentru cafea, în 
cadrul următorului imobil: 1 mp, 
Braşov, str. Vasile Goldiş nr. 1- 3, în 
hol la parter, corp Comandament 
I.J.J. Braşov, scara 2. Persoanele 
interesate se pot prezenta la sediul 
unităţii, de unde pot solicita fişa de 
date a achiziţiei începând cu data de 
05.04.2016, în schimbul sumei de 5 lei. 
Depunerea ofertelor va avea loc până 
în data de 13.04.2016, până la ora 
15.00. Licitaţia se va desfăşura în 
data de 19.04.2016, ora 10.00. În situ-
aţia când nu vor fi depuse cel puţin 3 
dosare şi nu se vor prezenta cel puţin 
2 ofertanţi, licitaţia se repetă după 7 
zile, respectiv în data de 26.04.2016 
ora 10.00.

l Direcţia Silvică Argeş cu sediul 
Piteşti, str. Trivale, nr. 82, jud. Argeş, 
telefon: 0248-213434; 0248-219749; 
fax:0248-214099, e-mail office@
silvapit.ro anunţă scoaterea la licitaţie 
a următoarelor active: A) Sediu 
Canton silvic Oticu - O.S. Vidraru; B) 
Sediu Canton silvic Piatra Doamnei - 
O.S. Domneşti. Terenurile pe care se 
află amplasate construcţiile (activele)  
se   af lă în administrarea R.N.P. 
Romsilva şi nu fac obiectul vânzării, 
ele urmând a fi concesionate după 
vânzarea construcţiilor, conform O.M. 
nr. 367/2010. Vânzarea se face prin 
licitaţie publică deschisă, cu strigare, 
care va avea loc în data de 10.05.2016, 
ora 10, la sediul Direcţiei Silvice 
Argeş, mun. Piteşti, str. Trivale, nr. 82, 
jud. Argeş.  Caietul de sarcini se poate 
achiziţiona de la sediul Direcţiei 
Silvice Argeş până în data de 
29.04.2016. Costul unui caiet de 
sarcini - 100 lei cu TVA. Informaţii se 
pot obţine de la sediul Direcţiei Silvice 
Argeş - persoană de contact - Mirică 
Tiberiu - telefon: 0730653210.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Sico 
Business SRL desemnat prin Sentinta 
Civila nr.  10086 din data de 
26.11.2013, pronuntata in Dosar nr. 
16005/3/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti, Sectia a VII a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare a bunului 
imobil aflat in proprietatea Sico Busi-
ness SRL constand in teren si 

constructie edificata pe acesta situate 
in oras Pantelimon, str. Armatei, nr.6, 
jud. Ilfov in valoare totala de 151.740 
lei exclusiv TVA. Vanzarea bunului 
imobil apartinand societatii falite se 
va organiza in data de 15.04.2016 ora 
15,00 prin licitatie publica cu strigare. 
In cazul in care bunul nu se va vinde 
la termenul de licitatie stabilit, ince-
pand cu data de 22.04.2016 se vor 
organiza licitatii saptamanale, in 
fiecare zi de vineri la aceeasi ora si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasurare 
a licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bd. Unirii nr. 78, bl.J2, sc.2, et.3, 
ap.39, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de organi-
zare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii 
nr.78, bl. J2, sc.2, et.3, ap. 39, sector 3. 
Costul unui caiet de sarcini este de 
300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel. 021.227.28.81

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Singer 
Appliances SRL desemnat prin inche-
ierea de sedinta din data de 
06.11.2014, pronuntata in Dosar nr. 
1610/93/2014 aflat pe rolul Tribuna-
lului Ilfov, Sectia Civila, anunta 
scoaterea la vanzare a bunurile 
mobile aflate in proprietatea Singer 
Appliances SRL constand in aparate 
electronice si electrocasnice si piese de 
schimb, cum ar fi aspiratoare, fiare de 
calcat, ventilatoare, masini de cusut 
industriale si casnice, dar si alte 
produse marca Singer, in valoare 
totala de 348.524 lei exclusiv TVA, 
identificate si inventariate conform 
raportului de evaluare aprobat in 
prezenta cauza si a publicatiei de 
vanzare intocmita cu aceasta ocazie. 
Vanzarea bunurilor mobile aparti-
nand societatii falite se va organiza in 
data de 11.04.2016 ora 15,00 prin 
licitatie publica cu strigare. In cazul in 
care bunul nu se va vinde la termenul 
de licitatie stabilit, se vor organiza 
inca 2 (doua) licitatii, in zilele de 
18.04.2016 si 25.04.2016, la aceeasi 
ora si in aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd. Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, 
et.3, ap.39, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere la 
licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua 
licitatiei, ora 12.00. Date despre starea 
bunurilor, pretul acestora, conditiile 
de inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini intocmit 
de lichidatorul judiciar. Caietul de 
sarcini se poate achizitiona de la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd. Unirii nr. 78, bl. J2, 
sc.2, et. 3, ap.39, sector 3. Costul caie-
tului de sarcini este de 500 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii supli-
mentare se pot obtine la tel. 
021.227.28.81

l Primăria oraşului Tg Cărbuneşti, 
cod fiscal 4898681, cu sediul în str. 
Trandafirilor nr. 41, jud. Gorj, cod 
poştal 215500, tel. 0253-378.603, fax 
0253-378.663, e-mail: office@primari-
acarbunesti.ro, organizează la data de 
25.04.2016 orle 13:30 licitaţie publică 
în vederea concesionarii terenului în 
suprafaţa de 1 mp situat în oraş Tg 
Cărbuneşti, Str. Pandurilor. Preţul de 
pornire a licitaţiei este de 31 lei/mp/
an, durata concesiunii fiind de 10 ani. 
Posibilii ofertanţi pot procura docu-
mentaţia de atribuire de la sediul 

concedentului, biroul administrarea 
domeniului public şi privat, contra 
cost 100 lei, până la data de 
20.04.2016. Eventualele clarificări pot 
fi  solicitate până la data de 
21.04.2016, urmând ca răspunsul la 
solicitările de clarificare să se facă 
până la data de 22.04.2016. Ofertele 
se vor depune la registratură institu-
ţiei până la data de 25.04.2016, orle 
13:00, în plic sigilat, conform instruc-
tiunilorprivind modul de eleborare şi 
prezentare a ofertelor. În caz de 
neadjudecarelicitatia publică se va 
repeta la data de 16.05.2016, ora 
13:30. Instanţa competent în solutuio-
narea litigiilor apărute este Tribunalul 
Gorj, Str. Tudor Vladimirescu nr. 34, 
Tg Jiu, jud. Gorj, telefon 0253-
212.536. Prezentul anunţ a fost trimis 
spre publicare la data de 01.04.2016.

l Anunţ privind organizarea licitaţiei 
publice -cu ofertă în plic, în vederea 
atribuirii în folosinţă a unei parcele 
disponibile în Parcul Industrial 
Câmpia Turzii. S.C.Parc Industrial 
Câmpia Turzii S.A. (Societate -Admi-
nistrator al Parcului Industrial 
Câmpia Turzii) anunţă public 
lansarea ofertei de atribuire în folo-
sinţă, prin licitaţie publică, a unei 
parcele  de teren disponibi le 
(21000mp) pentru realizarea de inves-
tiţii în perimetrul Parcului Industrial 
Câmpia Turzii (str.Laminoriştilor, 
nr.169). Destinaţia parcelei o repre-
zintă activităţi de producţie/servicii. 
Licitaţia publică se va desfăşura în 
ziua de 25.04.2016, ora 14.00, la sediul 
Primăriei Municipiului Câmpia 
Turzii sala Europa. Depunerea ofer-
telor se va face în perioada 
05.04.2016-25.04.2016, ora 10.00. 
Relaţii suplimentare referitoare la 
documentaţia de licitaţie, condiţiile de 
participare la licitaţie şi calendarul 
licitaţiei pot fi obţinute la sediul S.C.
Parc Industrial Câmpia Turzii S.A., 
str.Laminoriştilor, nr.2-4, zilnic între 
orele 8.00-15.00 de la director Parc 
Industrial, Remus Matei -tel.: 
0757.675.519 sau consilier juridic 
Darius Şumandea -tel.: 0732.161.050 
ori accesând www.parcindustrialcam-
piaturzii.ro. Calendarul licitaţiei 
deschise -cu ofertă în plic. Parcul 
Industrial Câmpia Turzii. Publicarea 
anunţului de participare: 04.04.2016. 
Perioada de depunere a ofertelor: 
05.04.2016-25.04.2016, ora 10.00. 
Deschiderea ofertelor: 25.04.2016, ora 
14.00. Perioada de evaluare a ofer-
telor: 25.04.2016-28.04.2016. Anun-
ţarea  rezul tatu lu i  l i c i ta ţ ie i : 
29.04.2016. Perioada de depunere a 
contestaţiilor: 03.04.2016-06.04.2016, 
ora 12.00. Semnarea contractului de 
administrare şi de servicii conexe 
(estimativă): 09.04.2016-13.04.2016.

l Direcția Silvică Vâlcea organizează 
în data de 18.04.2016, ora 11.00, la 
sediul său din Str. Carol I, nr. 37, Rm.  
Vâlcea, licitație /negociere pentru 
valorificarea plantelor medicinale ce 
se vor recolta în anul 2016, în urmă-
toarele sortimente: f lori de tei – 
uscate, 1,5 tone, preț minim 12,5 lei/
kg; flori de soc – verzi, 18,0 tone, preț 
minim 2 lei/kg; iarbă de sunătoare – 
uscată, 1,1 tone, preț minim 4 lei/kg, 
iarbă de urzică – verde, 6 tone, preț 
minim 0,6 lei/kg; frunză de mesteacăn 
verde, 1 tonă, preț minim 1,2 lei/kg; 
frunză de mesteacăn – uscată, 0,25 
tone, preț minim 2,3 lei/kg; iarbă şi 
flori de coada şoricelului – uscată, 
0,65 tone, preț minim 3,2 lei/kg; iarbă 
şi flori de coada şoricelului – verde, 
0,5 tone, preț minim 0,8 lei/kg; frunze 
şi lujeri de afin negru – verde, 1 tonă, 
1 leu/kg; frunze şi flori de păducel – 
uscate, 0,5 tone, 4,8 lei /kg. Prețurile 
nu conțin TVA. Ofertele se vor 
depune la secretariatul DS Vâlcea, 
până în ziua de 18.04.2016, ora 10.30. 
Caietul de sarcini se va ridica contra-
cost de la DS Vâlcea, începând cu 
data de 06.04.2016. Pentru detalii sau 
lămuriri suplimentare vă puteți 
adresa DS Vâlcea: 0250.735.840 sau la 
ing. Adam Jinaru – 0732/652.580.

l Sambrec Serv S.R.L., prin lichidator 

judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul 
în Ploieşti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, 
et. 10, ap. 31, vinde prin licitaţie 
publică, stoc marfa (camera stingere, 
transformatoare, motoare electrice, 
ampermetre, kilovoltmetru, contactori, 
izolatori, doze, releu termic, reduc-
toare, perii colectoare, rulmenţi, seme-
ringuri, prese, aparat sudura, 
compresoare, micrometru, voltmetru, 
aparat măsurat prize, cuptor electric, 
tuburi PVC, trusa reglat tensiune, 
inductor tensiune, trusa Pram, mega-
ohmetru digital, unitate centrală 
calculator, cronometru electric, osci-
loscop, balanta semiautomată, detector 
tensiune, etc.) la preţul total de 
11.430,84 lei şi maşini şi utilaje (strung, 
polizor fix cu 2 pietre, maşina de 
găurit, transpalet), defecte, deteriorate 
şi descompletate, la preţ de materiale 
recuperabile respectiv 0,8 lei/kg. Preţu-
rile nu conţin TVA. Toate bunurile 
urmează a se valorifica numai în bloc. 
Licitaţia se va ţine la sediul lichidato-
rului în data de 11.04.2016, ora 14.30; 
regulamentul de vânzare se poate 
obţine de la lichidator. În cazul în care 
nu se va vinde, licitaţia se va ţine în 
data de 14.04.2016, 18.04.2016, 
21.04.2016, 25.04.2016, 28.04.2016, 
02.05.2016, 05.05.2016, 09.05.2016, 
12.05.2016 la aceeaşi oră, aceeaşi 
adresă. Termenul limită pentru 
înscrierea la licitaţie fiind 48 ore 
înainte de data începerii licitaţiei. 
Relaţii la telefon: 0761132931; fax: 
0244/597808; www.andreiioan.ro.

l Sambrec Serv S.R.L., prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul în 
Ploieşti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, vinde prin licitaţie publică teren 
curţi construcţii, în suprafaţa de 8.312 
mp, situat în Băicoi, Str. 23 August, nr. 
84, Judeţul Prahova la preţul total 
184.927,50 lei, preţ fără TVA. Licitaţia se 
va ţine la sediul lichidatorului în data de 
14.04.2016, ora 14.00; regulamentul de 
vânzare se poate obţine de la sediul 
lichidatorului judiciar. În cazul în care 
nu se va vinde, licitaţia se va ţine în data 
de 28.04.2016, 05.05.2016, 26.05.2016, 
09.06.2016, 30.06.2016, 07.07.2016, 
21.07.2016, la aceeaşi oră, aceeaşi adresă. 
Termenul limită pentru înscrierea la lici-
taţie fiind 48 ore înainte de data începerii 
l ic i taţ iei .  Relaţi i  la  telefon: 
0723357858/0761132931; fax: 
0244/597808; www.andreiioan.ro.

l Lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul în Ploieşti, Str. Gh. 
Doja, nr.30, et.10, ap.31, Jud. Prahova, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
următoarele bunuri ce aparţin debi-
toarei Universalmontaj Darzeu SRL, 
după cum urmează: Renault Master 
DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 locuri 
PH-53-UMD 2003 - 6.305,75 lei; 
Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 
14+1 locuri PH-52-UMD 2003 - 
6.305,75 lei; Renault Master DCI 90 
2,5 Diesel, 14+1 locuri PH-51-UMD 
2003 - 6.305,75 lei; Sediu managerial 
situat în Comună Drajna, Sat Drajna 
de Sus, Judeţul Prahova - 84.303 lei. 
Licitaţiile se vor organiza în data de 
12.04.2016 ora 15:00, iar în cazul în 
care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data 
de 15.04.2016, 19.04.2016, 22.04.2016, 
26.04.2016, 29.04.2016, 03.05.2016, 
06.05.2016, 10.05.2016, 13.05.2016, 
17.05.2016, 20.05.2016, 24.05.2016, 
27.05.2016, 31.05.2016, 03.06.2016, 
07.06.2016, 10.06.2016, 14.06.2016, 
17.06.2016, la aceeaşi oră şi aceeaşi 
adresă. Dosarul de prezentare şi condi-
ţiile de participare se pot obţine numai 
de la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 
0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;  m o b i l : 
0761132931/0723357858; www.andre-
iioan.ro.

l Cabinet Individual de Insolventa 
Misu Anca Margareta, cu sediul în 
Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 2, jud. 
Prahova, desemnat lichidator al SC 
Bogman Edo Center SRL, societate in 
faliment, cu sediul în Ploiesti, str. Gh. 
Gr. Cantacuzino, nr. 228A, bl. 129D, 
sc. A, ap. 9, Jud. Prahova, în dosarul 
de faliment nr. 2568/105/2014 al 
Tribunalului Prahova, anunta scoa-

terea la vânzare prin licitatie publica 
cu strigare a urmatoarelor bunuri: 1. 
Doua parcele de teren intravilan 
situate in Baicoi, cartier Tufeni, tarla 
6, Parcela A 271, Jud. Prahova, pret 
plecare diminuat cu 30% - 36.400 lei 
valoarea nu include TVA; 2. Stoc de 
marfa, pret de plecare 90.740,45 lei 
valoarea nu include TVA; 3. obiecte 
de inventar, pret de plecare 660,00 lei 
valoarea nu include TVA. Licitatiile 
se vor desfasura în zilele de 06, 07, 08, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 aprilie 2016, 
incepand cu ora 9:00, la adresa: 
Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 2, jud 
Prahova. Termenul limita de depu-
nere a garantiei de participare la lici-
tatie, reprezentând 10% din pretul de 
pornire, este ziua lucratoare anteri-
oara tinerii licitatiei publice. Descri-
erea bunurilor ce fac obiectul licitatiei 
si conditiile de participare la licitatie 
se regasesc în "Caietul de sarcini" ce 
se poate procura de la sediul lichida-
torului judiciar Cabinet Individual de 
Insolventa Misu Anca Margareta 
contra sumei de 100 lei, exclusiv TVA. 
Relatii suplimentare pot fi solicitate la 
telefon: 0736.419.826; 0244.570.635.

l Anunţ privind organizarea licitaţiei 
intermediare pentru vânzarea de 
masă lemnoasă fasonată-Organiza-
torul licitaţiei:RPL Ocolul Silvic al 
municipiului Bistriţa RA cu sediul în 
mun.Bistriţa, str. Calea Moldovei, nr. 
9A, jud.Bistriţa Năsăud, tel:0263-
230970; fax:0263-235037, e_mail: 
contact@osmbistrita.ro. -Data şi ora 
desfăşurării licitaţiei: 20.aprilie.2016, 
ora-9.00; -Locul desfăşurării licitaţiei: 
sediul Ocolului Silvic al municipiului 
Bistriţa RA, str.Calea Moldovei, 
nr.9A, loc.Bistriţa, jud. Bistriţa-Nă-
săud; -Tipul licitaţiei: licitaţie publică 
cu strigare; -Licitaţia este organizată 
şi se va desfăşura conform prevede-
rilor Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier, 
proprietate publică, aprobat prin 
H.G. nr.924/2015. -Data şi ora organi-
zării preselecţiei: 12.aprilie.2016, ora: 
14.00. -Data şi ora-limită până la care 
poate fi depusă documentaţia pentru 
preselecţie şi înscriere la licitaţie: 
11.aprilie.2016, ora:16.00. -Lista parti-
zilor care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei şi pasul de licitaţie 
pentru fiecare partidă sunt afişate la 
sediul organizatorului şi pe site-ul: 
www.ocoalederegim.ro. -Volumul 
total de masă lemnoasă fasonată 
oferit la licitaţie:352mc, din care pe 
sortimente: -lemn pentru cherestea: 
352-mc; şi,respectiv, pe specii şi grupe 
de specii: -stejar-gorun: 352-mc -Masa 
lemnoasă fasonată oferită spre 
vânzare nu provine din fondul fores-
tier proprietate publica certificat. 
-Masa lemnoasă rămasă neadjude-
cată după încheierea licitaţiei nu se 
poate adjudeca prin negociere,în 
aceeaşi zi,în condiţiile prevăzute de 
prezentul regulament şi de alte regle-
mentări în vigoare. -Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul organi-
zatorului licitaţiei începând cu data 
de 7.aprilie.2016. -Alte informaţii 
privind organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiei:direct de la organizator. 
-Pentru informaţii şi date suplimen-
tare vă puteţi adresa organizatorului 
licitaţiei: Ocolul Silvic al municipiului 
Bistriţa RA, persoană de contact: ing.
Anca Emil, tel/fax:0744310078, e_
mail: contact@osmbistrita.ro. O.S.al 
municipiului Bistriţa R.A. Şef ocol- 
ing.Anca Emil Titus

l Anunt privind organizarea licitatiei 
de vanzare de masa lemnoasa pe 
picior si masa lemnoasa fasonata 
Organizatorul licitatiei: RPL Ocolul 
Silvic Talmaciu RA, loc.Talmaciu, 
str.N.Balcescu nr.24 jud.Sibiu, tel/ 
fax:0269/555514, rplostra@gmail.
com. Data si ora desfasurarii licita-
tiei:20.04.2016 ora-12:00.Locul desfa-
surarii licitatiei: loc.Talmaciu, 
str.N.Balcescu nr.24 jud.Sibiu. Tipul 
licitatiei:licitatie publica cu prezen-
tarea ofertelor scrise in plic inchis si 
sigilat.Licitatia este organizata si se va 
desfasura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
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masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publica, aprobat prin 
Hotararea Guvernului nr.924/2015.
Data si ora organizarii preselec-
tiei:13.04.2016 ora-12:00. Data si 
ora-limita pana la care poate fi 
depusa documentatia pentru prese-
l e c t i e  s i  i n s c r i e r e a  l a  l i c i -
tatie:12.04.2016 ora-16:00. Lista 
(partizilor/loturilor) care se liciteaza si 
pretul de pornire a licitatiei pentru 
fiecare (partida/lot/) sunt afisate la 
sediul organizatorului si pe site-ul 
www.ocoalederegim.ro,. Volumul 
total de masa lemnoasa pe picior 
oferit la licitatie 2573mc,din care pe 
natura de produse:produse secunda-
re:1689(mc); produse accidenta-
le:884(mc);si, respectiv, pe specii si 
grupe de specii: rasinoase:2573(mc); 
Volumul total de masa lemnoasa 
fasonata oferit la licitatie 236mc,din 
care pe sortimente:lemn pentru 
cherestea:236(mc) si respectiv,pe 
specii si grupe de specii:rasinoase: 
118(mc); fag 118(mc); Masa lemnoasa 
pe picior/fasonata oferita spre 
vanzare nu provine din fondul fores-
tier proprietate publica certificat.
Masa lemnoasa ramasa neadjudecata 
dupa incheierea licitatiei NU se poate 
adjudeca prin negociere, in aceeasi 
zi,in conditiile prevazute de prezentul 
regulament si de alte reglementari in 
vigoare. Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizatorului 
l i c i t a t i e i  incepand  cu  da ta 
de:05.04.2016. Neincheierea contrac-
tului de vanzare-cumparare a masei 
lemnoase adjudecate in termen de 
maxim 10zile lucratoare,din culpa 
exclusiva a operatorului economic 
adjudecatar,atrage anularea adjude-
carii pentru masa lemnoasa respec-
tiva si pierderea garantiei de 
contractare aferenta.Rezilierea 
contractului de vanzare-cumparare a 
masei lemnoasa adjudecate,din culpa 
exclusiva a operatorului economic 
adjudecatar atrage pierderea garan-
tiei de contractare sau a cautiunii de 
exploatare,dupa caz,precum si a 
dreptului de participare la licitatie/
negociere pentru partida al carui 
contract de vanzare-cumparare a 
facut obiectul rezilierii.Pentru infor-
matii si date suplimentare va puteti 
adresa organizatorului licitatiei.
Persoane de contact:ing.Horja 
Lucian,  ec .Stroia  Mihai  te l / 
fax:0269/555514 e-mail:rplostra@
gmail.com. Organizator, RPL Ocolul 
Silvic Talmaciu RA

l Anunţ privind organizarea licitaţiei 
pentru vânzarea de masa lemnoasa 
fasonata. Organizatorul licitaţiei: 
Directia Silvica Iasi, cu sediul in Iasi, 
str. Gh. Asachi nr. 2, tel: 0232244680, 
fax: 0232244631, e-mail: office@iasi.
rosilva.ro. Data şi ora desfăşurării lici-
taţiei: 15.04.2016 ora 11:00. Locul 
desfăşurării licitaţiei : sediul Directiei 
Silvice Iasi, Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2. 
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu stri-
gare. Licitaţia este organizată şi se va 
desfăşura conform prevederilor Regu-
lamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprie-
tate publica, aprobat prin Hotararea 
Guvernului nr. 924 din 2015. Data şi 
ora organizării preselecţiei: 12.04.2016 
ora 10:00. Data şi ora limită până la 
care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la lici-
taţie: 11.04.2016 ora 16.30. Lista lotu-
rilor/ pieselor care se licitează, preţul 
de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare 
pentru fiecare lot/piesă sunt afişate la 
sediul organizatorului şi pe site-ul 
www.rosilva.ro. Volumul total de masă 
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie: 
9209 m3, din care pe sortimente: - 
lemn pentru furnire estetice: 26 m3; - 
lemn pentru furnire tehnice: 165 m3; 
- lemn pentru cherestea: 6555 m3; - 
lemn pentru PAL şi PFL: 1300 m3; - 
lemn rotund de foioase şi răşinoase 
pentru construcţii: 1123 m3; - lemn de 
foc: 3 m3; - cherestea: 37 m3.  şi 
respectiv pe specii şi grupe de specii: - 
răşinoase: 20 m3; - fag: 2221 m3; - 
stejar, gorun: 2025 m3; - salcâm: 16 
m3; - cireş: 76 m3; - paltin: 276 m3; - 
frasin: 1214 m3; - tei: 1737 m3; - plop: 

111 m3; - diverse specii tari: 1441 m3; 
- diverse specii moi: 72 m3. Un volum 
de 37 m3 material lemnos provine din 
confiscări. Masa lemnoasă fasonata 
oferită spre vânzare nu provine din 
fondul forestier proprietate publică a 
statului certificat în sistemul Forest 
Stewardship Council (FSC). Masa 
lemnoasă fasonata rămasă neadjude-
cată după încheierea licitaţiei se poate 
adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, 
în condiţiile prevăzute de Regulament 
si de alte reglementări în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi procurat de 
la sediul Directiei Silvice Iasi începând 
cu data de: 05.04.2016. Alte informaţii 
privind organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiei: Lista loturilor/pieselor pe care 
solicitantul intentioneaza sa le 
cumpere la licitatie se depune sau se 
trimite pana la data de 14.04.2016 ora 
16.30.  Garantia de contractare si 
tariful de participare la licitatie se 
achita in contul sau in numerar la 
casieria Directiei Silvice Iasi, anterior 
inceperii sedintei de licitatie. Docu-
mentele pentru inscrierea si partici-
parea la licitatie se depun la 
registratura Directiei Silvice Iasi sau se 
pot trimite prin posta, fax sau prin 
posta electronica in format pdf, la 
adresa licitatii@iasi.rosilva.ro. Nein-
cheierea contractului de vanzare-cum-
parare a masei lemnoase adjudecate in 
termenul maxim de 10 zile lucratoare, 
din culpa exclusiva a operatorului 
economic/grupului de operatori econo-
mici adjudecatar, atrage anularea 
adjudecarii pentru masa lemnoasa 
respectiva si pierderea garantiei de 
contractare aferente. Rezilierea 
contractului de vanzare-cumparare a 
masei lemnoase adjudecate din culpa 
exclusiva a operatorului economic/
grupului de operatori economici adju-
decatar atrage pierderea garantiei de 
contractare aferente. Pentru infor-
maţii şi date suplimentare vă puteţi 
adresa Directiei Silvice Iasi. Persoana 
de contact: ing. Bolfă Ioan, tel: 
0232244680, e-mail: licitatii@iasi.
rosilva.ro.

l Regia Națională a Pădurilor-Rom-
silva Direcția Silvică Neamț. Anunţul 
privind organizarea licitaţiei de 
vânzare de masă lemnoasă fasonată. 
Organizatorul licitaţiei: Direcţia 
Silvică Neamţ, str. V.A.Urechia, nr. 24, 
tel: 0233.211.696; fax: 0233.212.736, 
e-mail office@neamt.rosilva.ro. Data şi 
ora desfăşurării licitaţiei: 15.04.2016, 
începând cu ora: 10:00. Ordinea de 
adjudecare a loturilor va  fi urmă-
toarea: Tazlău, Roznov, Vaduri, 
Tarcău, Brateş, Bicaz, Poiana Teiului, 
Borca, Pipirig, Târgu Neamţ, Văratec, 
Gârcina, Roman iar în cadrul ocoa-
lelor, ordinea loturilor  este cea afişată 
la sediul organizatorului şi pe site-ul 
www.rosilva.ro. Locul desfăşurării 
licitaţiei: Direcţia Silvică Neamţ, 
str.V.A.Urechia, nr.24, Piatra Neamţ, 
jud. Neamţ. Tipul licitaţiei: licitaţie 
publică cu strigare. Licitaţia este orga-
nizată şi se va desfăşura conform 
prevederilor Regulamentului de valo-
rificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
924/2015, cu completările şi modifică-
rile ulterioare. Data şi ora organizării 
preselecţiei: 11.04.2016, începând cu 
ora 12:00. Operatori  economici/grupu-
rile de operatori economici nu parti-
cipă la şedința de preselecție. Data şi 
ora limită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: 08.04.2016,  pana 
la ora 14.00. Documentele necesare 
pentru participarea la licitație, prevă-
zute în caietul de sarcini al licitației, se 
depun în original la registratura Direc-
ției Silvice Neamț, sau se pot trimite 
prin poştă, în original. Documentația 
trimisă prin poştă, în original, va fi 
recepționată la registratura Direcției 
Silvice Neamț până la data de 
08.04.2016, ora:14:00. Lista loturilor 
care se licitează şi preţul de pornire a 
licitaţiei pentru fiecare lot sunt afişate 
la sediul organizatorului şi pe site-
urile: www.rosilva.ro, www.neamt.
rosilva.ro. Volumul total de masă 
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie: 

14215,47mc din care pe sortimente: 
-lemn rotund pentru furnire estetice: 0 
mc; -lemn rotund pentru furnire 
tehnice: 0mc;   -lemn rotund pentru 
cherestea: 12160,71mc; -lemn rotund şi 
despicat pentru industria celulozei şi 
hârtiei: 453,07m3; -lemn pentru mină: 
0mc; -lemn pentru PAL şi PFL: 0 mc; 
-lemn rotund de foioase şi răşinoase 
pentru construcţii: 1324,66mc; -lemn 
de foc: 277,03mc; şi respectiv pe specii 
şi grupe de specii: -răşinoase: 
9855,99mc; -fag: 2849,78mc; -stejar, 
gorun: 468,22mc; -cer, gârniță: 0,00mc; 
-salcâm: 17mc; -cireş: 43,06 mc; -paltin 
de munte şi câmp: 326,51mc; -frasin: 
41,2mc; -tei: 137,82mc; -plop: 37,19mc; 
-diverse specii tari: 427,4mc; -diverse 
specii moi: 11,3mc; Masa lemnoasă  
fasonată oferită spre vânzare provine 
din fondul forestier proprietate 
publică certificat în sistemul Forest 
Stewardship Council (FSC®). Masa 
lemnoasă fasonată rămasă neadjude-
cată după încheierea licitaţiei se poate 
adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, 
15.04.2016, în condițiile prevăzute de 
regulamentul aprobat prin HG 
924/2015 cu modificările şi completă-
rile ulterioare, caietul de sarcini al lici-
tației şi de alte reglementări în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi procurat de 
la sediul organizatorului licitaţiei sau 
de pe site-ul www.neamt.rosilva.ro 
începând cu data de: 06.04.2016. Alte 
informaţii privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiei: -Pentru partici-
parea la licitaţie, solicitantul trebuie să 
depună, anterior datei preselecţiei, o 
cerere de înscriere la licitaţie, la care 
trebuie să anexeze documentele prevă-
zute prin HG 924/2015 şi în caietul de 
sarcini al licitației. -Nu se acceptă 
depunerea de documente în ziua 
preselecției. -Operatorul economic/
Grupul de operatori economici partici-
pant/participanţi la licitaţie trebuie să 
achite, anterior începerii şedinţei de 
licitaţie, în contul organizatorului, prin 
instrumente bancare legale decontabile 
până la începerea licitaţiei sau în 
numerar la casieria organizatorului, o 
garanţie de contractare în cuantum de 
10% din valoarea de pornire la lici-
taţie, pentru volumul de masă 
lemnoasă pe care intenţionează să îl 
cumpere, precum şi  tariful de partici-
pare la licitaţie de 200 lei, cu TVA. 
-Neîncheierea contractului de vânzare 
cumpărare a masei lemnoase adjude-
cate în termenul maxim de 10 zile 
lucrătoare, stabilit prin caietul de 
sarcini, din culpa exclusivă a operato-
rului economic/grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru masa 
lemnoasă respectivă şi pierderea 
garanţiei de contractare aferente. 
-Pentru buna organizare şi desfăşurare 
a licitaţiei recomandăm operatorilor 
eocomici/grupurilor de operatori 
economici ca plata garanţiei de 
contractare şi a tarifului de participare 
să se facă prin virament bancar (ordin 
de plată, foaie de vărsământ bancar) 
sau în numerar la casieria organizato-
rului licitației conform prevederilor 
legale, iar depunerea documentului 
privind constituirea garanţiei de 
contractare  la secretariatul comisiei de 
licitaţie să fie făcută până cel târziu în 
data de 14.04.2016; -Pentru informaţii 
şi date suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei: Directia 
Silvică Neamt, tel: 0233.211.696, fax: 
0233.212.736, e-mail: office@neamt.
rosilva.ro, persoane de contact: ing. Ilie 
Ciprian, ing. Caia Marius-Eduard.

l În conformitate cu prevederile: 
Legii nr.213/1998, Legii nr.215/2001 
-legea administraţiei publice locale 
republicată, OUG 54/2006 republi-
cată, Legea nr.50/1991, subscrisa 
Unitatea Administrativ -Teritorială 
comuna Gura Văii, judeţul Bacău, 
reprezentată legal prin primar 
domnul Valerică Mihalcea, vă invită 
să participaţi la procedura de licitaţie 
deschisă în vederea vânzării a 205 
loturi (teren+construcţii) situate în 
locaţia Rotunda în domeniul privat al 
comunei Gura Văii. Persoanele intere-
sate vor depune la sediul primăriei o 
cerere de participare începând cu 

data de 23.03.2016 menţionând lotul 
conform centralizatorului de mai jos: 
Lot. Valoare Lei curs euro la 
23.09.2015, 1Euro =4.4207Lei. 
Garanţia de participare 10%: Lot 1; 
15401,72 Lei; 1540,17 Lei. Lot 2; 
15826,11 Lei; 1582,61 Lei. Lot 3; 
16064,82 Lei; 1606,48 Lei. Lot 4; 
14747,46 Lei; 1474,75 Lei. Lot 5; 
15392,88 Lei; 1539,29 Lei. Lot 6; 
15941,04 Lei; 1594,10 Lei. Lot 7; 
16369,85 Lei; 1636,99 Lei. Lot 8; 
15384,04 Lei; 1538,40Lei. Lot 9; 
15397,30 Lei; 1539,73 Lei. Lot 10; 
16330,07 Lei; 1633,01 Lei. Lot 11; 
15888,00 Lei; 1588,80 Lei. Lot 12; 
15366,35 Lei; 1536,64 Lei. Lot 13; 
15335,41 Lei; 1533,54 Lei. Lot 14; 
15697,91 Lei; 1569,79 Lei. Lot 15; 
15737,69 Lei; 1573,77 Lei. Lot 16; 
14150,66 Lei; 1415,07 Lei. Lot 17; 
15622,75 Lei; 1562,28 Lei. Lot 18; 
15857,05 Lei; 1585,71 Lei. Lot 19; 
14986,17 Lei; 1498,62 Lei. Lot 20; 
15145,32 Lei; 1514,53 Lei. Lot 21; 
15339,83 Lei; 1533,98 Lei. Lot 22; 
15370,77 Lei; 1537,08 Lei. Lot 23; 
10746,72 Lei; 1074,67 Lei. Lot 24; 
15357,51 Lei; 1535,75 Lei. Lot 25; 
15547,60 Lei; 1554,76 Lei. Lot 26; 
14972,91 Lei; 1497,29 Lei. Lot 27; 
15313,30 Lei; 1531,33 Lei. Lot 28; 
15083,43 Lei; 1508,34 Lei. Lot 29; 
15481,29 Lei; 1548,13 Lei. Lot 30; 
14977,33 Lei; 1497,73 Lei. Lot 31; 
15671,38 Lei; 1567,14 Lei. Lot 32; 
16524,58 Lei; 1652,46 Lei. Lot 33; 
15132,06 Lei; 1513,21 Lei. Lot 34; 
11016,38 Lei; 1101,64 Lei. Lot 35; 
15773,06Lei; 1577,31 Lei. Lot 36; 
11268,36 Lei; 1126,84 Lei. Lot 37; 
14884,50 Lei; 1488,45 Lei. Lot 38; 
15056,90Lei; 1505,69 Lei. Lot 39; 
15242,57 Lei; 1524,26 Lei. Lot 40; 
14389,38 Lei; 1438,94 Lei. Lot 41; 
15317,73 Lei; 1531,77 Lei. Lot 42; 
14875,66 Lei; 1487,57 Lei. Lot 43; 
15229,31 Lei; 1522,93 Lei. Lot 44; 
14928,70Lei; 1492,87 Lei. Lot 45; 
15291,20 Lei; 1529,12 Lei. Lot 46; 
15304,46 Lei; 1530,45 Lei. Lot 47; 
15039,22Lei; 1503,92 Lei; Lot 48; 
15410,56 Lei; 1541,06 Lei. Lot 49; 
15507,82 Lei; 1550,78 Lei. Lot 50; 
15105,53 Lei; 1510,55 Lei. Lot 51; 
15406,14 Lei;  1540,61 Lei. Lot 52; 
15109,95 Lei; 1511,00 Lei. Lot 53; 
15450,35 Lei; 1545,03 Lei. Lot 54; 
17669,54 Lei; 1766,95 Lei. Lot 55; 
12563,63 Lei; 1256,36 Lei. Lot 56; 
15114,37 Lei; 1511,44 Lei. Lot 57; 
11268,36 Lei; 1126,84 Lei. Lot 58; 
15552,02 Lei; 1555,20 Lei. Lot 59; 
15605,07 Lei; 1560,51 Lei. Lot 60; 
15804,00 Lei; 1580,40 Lei. Lot 61; 
11175,53 Lei; 1117,55 Lei. Lot 62; 
15109,95 Lei; 1511,00 Lei. Lot 63; 
14880,08 Lei; 1488,01 Lei. Lot 64; 
15216,05 Lei; 1521,60 Lei. Lot 65; 
14066,67 Lei; 1406,67 Lei. Lot 66; 
15330,99 Lei; 1533,10 Lei. Lot 67; 
15423,82 Lei; 1542,38 Lei. Lot 68; 
11047,33 Lei; 1104,73 Lei. Lot 69; 
11078,27 Lei; 1107,83 Lei. Lot 70; 
14009,20 Lei; 1400,92 Lei. Lot 71; 
14022,46 Lei; 1402,25 Lei. Lot 72; 
11299,31 Lei; 1129,93 Lei. Lot 73; 
14588,31 Lei; 1458,83 Lei; Lot 74; 
15145,32 Lei; 1514,53 Lei; Lot 75; 
15074,59 Lei; 1507,46 Lei; Lot 76; 
14579,47 Lei; 1457,95 Lei. Lot 77; 
14849,13 Lei; 1484,91Lei. Lot 78; 
14977,33 Lei; 1497,73 Lei. Lot 79; 
14835,87 Lei; 1483,59 Lei. Lot 80; 
14729,77 Lei; 1472,98 Lei. Lot 81; 
14685,57 Lei; 1468,56 Lei. Lot 82; 
14906,60 Lei; 1490,66 Lei. Lot 83; 
15070,17 Lei; 1507,02 Lei. Lot 84; 
15609,49 Lei; 1560,95 Lei. Lot 85; 
12156,93 Lei; 1215,69 Lei. Lot 86; 
15706,75 Lei; 1570,67 Lei. Lot 87; 
13708,59 Lei; 1370,86 Lei. Lot 88; 
15260,26 Lei; 1526,03 Lei. Lot 89; 
14995,01 Lei; 1499,50 Lei. Lot 90; 
15786,32 Lei; 1578,63 Lei. Lot 91; 
11268,36 Lei; 1126,84 Lei. Lot 92; 
15410,56 Lei; 1541,06 Lei. Lot 93; 
15154,16 Lei; 1515,42 Lei. Lot 94; 
14539,68 Lei; 1453,97 Lei. Lot 95; 
14623,68 Lei; 1462,37 Lei. Lot 96; 
10742,30 Lei; 1074,23 Lei. Lot 97; 
14981,75 Lei; 1498,18 Lei. Lot 98; 
14827,03 Lei; 1482,70 Lei. Lot 99; 
11268,36 Lei; 1126,84 Lei. Lot 100; 
13659,96 Lei; 1366,00 Lei. Lot 101; 

10817,45 Lei; 1081,75 Lei. Lot 102; 
12594,57 Lei; 1259,46 Lei. Lot 103; 
14619,25 Lei; 1461,93 Lei. Lot 104; 
14707,67 Lei; 1470,77 Lei. Lot 105; 
14915,44 Lei; 1491,54 Lei. Lot 106; 
12921,71Lei; 1292,17 Lei. Lot 107; 
11913,79 Lei; 1191,38 Lei. Lot 108; 
11286,05 Lei; 1128,60 Lei. Lot 109; 
12024,30 Lei; 1202,43 Lei. Lot 110; 
15313,30 Lei; 1531,33 Lei. Lot 111; 
14672,30 Lei; 1467,23 Lei; Lot 112; 
14990,59 Lei; 1499,06 Lei. Lot 113; 
14650,20 Lei; 1465,02 Lei. Lot 114; 
14937,55 Lei; 1493,75 Lei. Lot 115; 
14619,25 Lei; 1461,93 Lei. Lot 116; 
14937,55 Lei; 1493,75 Lei. Lot 117; 
14575,05 Lei; 1457,50 Lei. Lot 118; 
11268,36 Lei; 1126,84 Lei. Lot 119; 
15052,48 Lei; 1505,25 Lei. Lot 120; 
13567,13 Lei; 1356,71 Lei. Lot 121; 
12218,81 Lei; 1221,88 Lei. Lot 122; 
11639,70 Lei; 1163,97 Lei. Lot 123; 
11860,74 Lei; 1186,07 Lei. Lot 124; 
12515,00 Lei; 1251,50 Lei. Lot 125; 
14804,92 Lei; 1480,49 Lei. Lot 126; 
14800,50 Lei; 1480,05 Lei. Lot 127; 
14225,81 Lei; 1422,58 Lei. Lot 128; 
14499,90 Lei; 1449,99 Lei. Lot 129; 
10724,62 Lei; 1072,46 Lei. Lot 130; 
11423,09 Lei; 1142,31 Lei. Lot 131; 
15198,37 Lei; 1519,84 Lei. Lot 132; 
15450,35 Lei; 1545,03 Lei. Lot 133; 
14773,98 Lei; 1477,40 Lei. Lot 134; 
15202,79 Lei; 1520,28 Lei. Lot 135; 
15401,72 Lei; 1540,17 Lei. Lot 136; 
16197,44  Lei; 1619,74 Lei. Lot 137; 
15246,99 Lei; 1524,70 Lei. Lot 138; 
11657,39 Lei; 1165,74 Lei. Lot 139; 
11392,14 Lei; 1139,21 Lei. Lot 140; 
15193,95 Lei; 519,39 Lei. Lot 141; 
13956,15 Lei; 1395,61 Lei. Lot 142; 
15366,35 Lei; 1536,64Lei. Lot 143; 
15750,95 Lei; 1575,10Lei. Lot 144; 
11268,36 Lei; 1126,84 Lei. Lot 145; 
11268,36 Lei; 1126,84 Lei. Lot 146; 
15600,65 Lei; 1560,07Lei. Lot 147; 
15459,19Lei; 1545,92Lei. Lot 148; 
11392,14 Lei; 1139,21 Lei. Lot 149; 
11387,72 Lei; 1138,77 Lei. Lot 150; 
15233,73 Lei; 1523,37Lei. Lot 151; 
15114,37 Lei; 1511,44Lei. Lot 152; 
14632,52Lei; 1463,25 Lei. Lot 153; 
14327,49 Lei; 1432,75Lei. Lot 154; 
11445,19 Lei; 1144,52Lei. Lot 155; 
11330,25 Lei; 1133,03 Lei. Lot 156; 
11104,80 Lei; 1110,48 Lei. Lot 157; 
11652,97 Lei; 1165,30Lei. Lot 158; 
14071,09 Lei; 1407,11 Lei. Lot 159; 
13982,67 Lei; 1398,27 Lei. Lot 160; 
11635,28 Lei; 1163,53 Lei. Lot 161; 
11246,26 Lei; 1124,63 Lei. Lot 162; 
14477,79Lei; 1447,78 Lei. Lot 163; 
10967,76 Lei; 1096,78 Lei. Lot 164; 
12811,19 Lei; 1281,12 Lei. Lot 165; 
15313,30 Lei; 1531,33 Lei. Lot 166; 
14950,81 Lei; 1495,08 Lei. Lot 167; 
15167,42 Lei; 1516,74 Lei. Lot 168; 
15282,36 Lei; 1528,24 Lei. Lot 169; 
14950,81 Lei; 1495,08 Lei. Lot 170; 
15353,09 Lei; 1535,31 Lei. Lot 171; 
16139,98 Lei; 1614,00 Lei. Lot 172; 
12497,32 Lei; 1249,73 Lei. Lot 173; 
17426,40 Lei; 1742,64 Lei. Lot 174; 
14840,29 Lei; 1484,03 Lei. Lot 175; 
15445,93 Lei; 1544,59 Lei. Lot 176; 
15609,49 Lei; 1560,95 Lei. Lot 177; 
11268,36 Lei; 1126,84 Lei. Lot 178; 
11268,36 Lei; 1126,84 Lei. Lot 179; 
15056,90 Lei; 1505,69Lei. Lot 180; 
14022,46 Lei; 1402,25 Lei. Lot 181; 
15808,42 Lei; 1580,84 Lei. Lot 182; 
15224,89 Lei; 1522,49Lei. Lot 183; 
15012,70 Lei; 1501,27 Lei. Lot 184; 
15750,95 Lei; 1575,10 Lei. Lot 185; 
15569,71 Lei; 1556,97 Lei. Lot 186; 
14964,07 Lei; 1496,41 Lei. Lot 187; 
11387,72 Lei; 1138,77 Lei. Lot 188; 
15361,93 Lei; 1536,19 Lei. Lot 189; 
14897,76 Lei; 1489,78 Lei. Lot 190; 
16007,35 Lei; 1600,74 Lei. Lot 191; 
15132,06 Lei; 1513,21 Lei. Lot 192; 
15017,12 Lei; 1501,71 Lei. Lot 193; 
15388,46 Lei; 1538,85 Lei. Lot 194; 
15048,06 Lei; 1504,81 Lei. Lot 195; 
15030,38 Lei; 1503,04 Lei. Lot 196; 
13549,45 Lei; 1354,94 Lei. Lot 197; 
15658,12 Lei; 1565,81 Lei. Lot 198; 
10874,92 Lei; 1087,49 Lei. Lot 199; 
15295,62 Lei; 1529,56 Lei. Lot 200; 
15052,48 Lei; 1505,25 Lei. Lot 201; 
15357,51 Lei; 1535,75 Lei. Lot 202; 
15781,90 Lei; 1578,19 Lei. Lot 203; 
15423,82 Lei; 1542,38 Lei. Lot 204; 
15481,29 Lei; 1548,13 Lei. Lot 205; 
15419,40 Lei; 1541,94 Lei. 1.Informaţii 

privind documentaţia de atribuire. 
1.1.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 Primă-
riei comunei Gura Văii, jud.Bacău, tel.: 
0234.334.500, fax: 0234.334.826, înce-
pând cu data de 24.03.2016-
11.04.2016, ora 12.00; 1.2.Costul 
documentaţiei de atribuire: -Garanția 
de participare 10% din valoarea totală 
a imobilului (teren+construcții); 
1.3.Data limită pentru solicitarea clari-
ficărilor este 25.03.2016-08.04.2016, 
orele 09.00-12.00; 2. Informaţii privind 
ofertele. 2.1.Data limită de depunere a 
ofertelor este 11.04.2016, ora 09.00-
15.00; 2.2.Ofertele vor fi depuse la 
Registratura Primăriei comunei Gura 
Văii, jud.Bacău, în plic sigilat, însoţit 
de o cerere de depunere; 2.3.Ofertele se 
vor depune într-un exemplar original 
şi un exemplar copie; 3.Şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor se va desfă-
şura la data de 13.04.2016, ora 16.00, 
la sediul Primăriei comunei Gura Văii, 
jud. Bacău; 4. Litigiile de orice fel sunt 
de competenţa Judecătoriei Oneşti, cu 
sediul în municipiul Oneşti, judeţul 
Bacău, str. Tineretului, nr. 1, tel.: 
0234.311.913. 5.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate în vederea publicării: 
28.03.2016.

PIERDERI  
l Pierdut legitimaţie de serviciu pe 
numele Grosu Branduşa Luciana. O 
declar nulă.

l Carnet student şi Legitimaţie 
transport, Facultatea de Litere, 
Universitatea Bucureşti, Guţă Nico-
leta Andreea. Declar nule. 

l Pierdut Proces-verbal eliberat în 
31.01.1971, pe numele Suţu Georgeta. 
Îl declar nul.

l Pierdut Contract construire 
nr.710/1/17.05.1979, pe numele Gîrd 
Viorica. Îl declar nul.

l Pierdut chitanta Glias2683137 
apartinand Generali Romania Asigu-
rare Reasigurare o declar nula.

l S.C. PRO TECH Development 
Team S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
Ale. Câmpul cu Flori nr. 3A, bl. 
M49A, sc.1, et.6, ap.27, Sector 6, 
J40/10813/2007, C.U.I. 21867952, 
declarăm pierdute Certificat de înre-
gistrare seria B1320811 emis pe data 
de 05.03.2008 şi Certificat constatator 
sediu social emis pe data de 
05.06.2007. Se declară nule.

l Pierdut certificat înregistrare 
eliberat în anul 2012 de O.R.C. Mehe-
dinți pe numele: Tremescu Gheor-
ghița –PFA, F25/584/2012, CUI 
29721064. Se  declară nul.

l Badea Adrian Ionel P.F.A. cu sediul 
str. Cupolei nr. 10-12, bl. 108, sc.2, 
ap.51, sector 6, Bucureşti, C.I.F. 
20972135 declar pierdute carte de 
intervenţie, certificat atribuire nr. 
fiscal, declaraţie de instalare pentru 
seria 12420 nr. auto B 37 RJC. Le 
declar nule.

l Pierdute/ furate: carte de identi-
tate, permis de conducere si legiti-
matie de student –transport emisa de 
Facultatea de Teologie Ortodoxă 
Bucureşti, pe numele Deaconu Petru.

l Pierdute si declarate nule: Certificat 
de Inregistrare, denumire Societate 
Gurau Liviu-Octavian Persoana Fizica 
Autorizata, sediu social: Bucuresti, 
sector 6, Aleea Istru, nr 2A, BlA14D, 
ScaraC, Ap 31. CUI 32164931/ 
23.08.2013. Numar de ordine in regis-
t r u l  c o m e r t u l u i  F / 4 0 / 3 3 1 5 / 
2013/23.08.2013 Certificat Constatator 
CAEN 7022 activitati care se 
desfasoara la beneficiari si/sau in afara 
sediilor proprii, Certificat Constatator 
CAEN 7022 activitati la sediul Profesi-
onal din Bucuresti, Sector 6, Aleea 
Istru, Nr. 2A,Bl. A14D, Ap 31.

ANUNȚURI


