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OFERTE SERVICIU
l Angajez instalatori, ajutori insta-
lator, necalificaţi cu posibilitatea 
calificării la locul de muncă, oferim 
salariu motivant. Oferim şi cazare 
dacă este nevoie. Relaţii la tel. 
0749.981.165

l Firma Business Work and 
Coaching, din Germania, angajează 
şoferi profesionişti. CV-urile se pot 
depune la adresa de email: simo-
na.b_w_c@yahoo.com.  Tel : 
0049.1722.139.258.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Mehedinţi scoate la 
concurs, în data de 28.10 2016,  un 
post vacant contractual de consilier 
cadastru debutant în cadrul servi-
ciului cadastru. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011 cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Detalii privind condiţiile specifice şi 
bibliografia de concurs sunt dispo-
nibile accesând pagina oficială 
(www.ocpimh.ro). Relații suplimen-
tare se obțin la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Mehedinţi din Drobeta Turnu 
Severin str. Serpentina Roşiori nr. 
1A  Compartimentul Resurse 
Umane şi Relaţii cu Publicul, 
telefon 0252/316874.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Mehedinţi organizează 
concurs în data de 27.10.2016 
pentru ocuparea unor posturi 
vacante cu încadrare pe perioada 
determinată de 36 de luni după 
cum urmează: Consilier (achiziţii 
publice) II –1 post; Consilier 
cadastru debutant –1 post. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art.3 din 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011 
cu modificările şi completările ulte-
rioare. Detalii privind condiţiile 
specifice şi bibliografia de concurs 
sunt disponibile accesând pagina 
oficială (www.ocpimh.ro). Relații 
suplimentare se obțin la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Mehedinţi din Drobeta 
Turnu Severin str. Serpentina 
Roşiori nr.1A Compartimentul 
Resurse Umane şi Relaţii cu 
Publicul, telefon 0252/316874.

l Oraşul Sălişte, în calitate de auto-
ritate tutelară a Regia Publică 
Locală Ocolul  Si lvic  Valea 
Frumoasei Sălişte prin Comisia de 
selecţie a candidaţilor în consiliile 
de administraţie ale regiilor auto-
nome şi societăţilor comerciale 
aflate în coordonarea, subordonarea 
sau sub autoritatea Oraşului Sălişte, 
anunţă organizarea selecţiei/ evalu-
ării unui post de administrator – 
membru a l  Cons i l iu lu i  de 
Administraţie în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 109/2011. 
Candidaturile şi documentele solici-
tate prin prezentul anunţ se depun 
până la data 24.10.2016, ora 09, la 
registratura Oraşului Sălişte. În 
perioada 24.10.2016, orele 09-11, se 
va realiza selecţia dosarelor de 
candidatură, iar candidaţii selectaţi 
vor susţine interviul în data de 
24.10.2016, ora 12. Informaţii 
sumplimentare la tel. 0269/553512 
sau accesând site-ul Primăriei 
Oraşului Sălişte www.saliste-sibiu.
ro sau a RPL www.osvaleafru-
moasei.ro, unde poate fi accesată şi 
scrisoarea de aşteptări şi celelalte 
documente necesare înscrierii la 
concurs.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii publice de condu-

cere vacante din cadrul Ministerului 
Fondurilor Europene: -director 
general  -Direcţia Generală 
Programe Capital Uman; -director 
general adjunct -Direcţia Generală 
Programe Capital Uman; -director 
-Direcţia de Coordonare Sistem 
pentru Programe Capital Uman. 
Concursul se organizează la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, în data de 18 octombrie 
2016, la ora 10.00, proba scrisă. 
Proba suplimentară eliminatorie de 
testare a cunoştinţelor de limbă 
străină va avea loc în data de  18 
octombrie 2016, ora 09.00. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 8 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
conform OUG 45/2008. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Neamţ, cu sediul în 
mun.Piatra Neamţ, Str.Mihai 
Eminescu, nr. 26bis, organizează 
concurs pentru ocuparea a 1 post 
temporar vacant, până la revenirea 
titularului de drept pe post, funcţie 
contractuală de execuţie: 1.Serviciul 
Cadastru: 1 post consilier cadastru, 
gradul IA (contract individual de 
muncă pe perioadă determinată). 
Concursul se va desfăşura după 
calendarul următor: Pr. scrisă- 
17.10.2016, ora 10.00, Pr. interviu- 
24.10.2016, ora 10.00. Cerinţele 
postului: Consilier Cadastru, 
Gradul IA: studii superioare de 
lungă durată, specializarea 
cadastru, geodezie, măsurători 
terestre; vechime în specialitate 
minim 6 ani şi 6 luni. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la 
sediul instituţiei din mun.Piatra 
Neamţ, Str.Mihai Eminescu, 
nr.26bis, în termen de 5 zile lucră-
toare de la afişarea anunţului 
pentru ocuparea unui post 
temporar vacant,în timpul progra-
mului normal de lucru. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
sediul OCPI Neamţ, la adresa 
sus-menţionată,telefon 
0233.23.48.70.

l În conformitate cu prevederile 
HG nr.286/2011, Primăria Comunei 
Ciorani organizează concurs în 
vederea ocupării unei funcții 
contractuale de execuție vacantă pe 
durată nedeterminată de casier 
-Biroul contabilitate. Condiții speci-
fice de participare: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -cunoştințe operare PC nivel 
mediu; -vechime necesară pentru 
exercitarea funcției -9 ani. Data şi 
locul desfăşurării concursului: 
-02.11.2016, ora 10.00 -proba scrisă; 
-04.11.2016, ora 10.00 -interviul, la 
sediul Primăriei Comunei Ciorani. 
Dosarele se depun în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului. Relații la telefon: 
0244.462.025.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj, cu sediul în 
Craiova, str.C.S.Nicolaescu Plopşor, 
nr.4, jud. Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant, 
corespunzător funcţiei contractuale 
de execuţie de referent tr.IA 
(contract individual de muncă pe 

perioadă nedeterminată) la Servi-
ciul Publicitate Imobiliară din 
cadrul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Dolj, în 
temeiul HG 286/23.03.2011, modifi-
cată şi completată. Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă în 
data de 27.10.2016 ora 10.00, proba 
interviu în data de 01.11.2016 ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat, vechime  în muncă: 
minim 6 ani şi 6 luni. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de: 
19.10.2016 inclusiv, ora 16,00, la 
sediul OCPI Dolj, cam.104. Relaţii 
suplimentare la sediul OCPI 
tel.0251.413.128/0251.414.286, 
int.118, fax 0251.418.018, e-mail: 
dj@ancpi.ro. Persoană de contact 
Cocoşilă Andreea.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj, cu sediul în 
Craiova, str.C.S.Nicolaescu Plopşor, 
nr.4, jud. Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant, 
repartizat pe perioadă determinată, 
pentru implementarea Programului 
naţional de cadastru şi carte 
funciară, corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie din cadrul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj-Serviciul Cadas-
tru-Biroul Înregistrare Sistematică, 
cu încadrare pe perioadă determi-
nată de 36 de luni, după cum 
urmează: 1 post asistent registrator 
principal debutant, în temeiul HG 
286/23.03.2011, modificată şi 
completată. Concursul se va desfă-
şura astfel: proba scrisă în data de 
27.10.2016, ora 10,00, proba 
interviu în data de 01.11.2016, ora 
10,00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 

-studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă sau studii 
universitare cu diplomă de licenţă, 
specializarea drept, vechime în 
specialitate: nu necesită. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de 
19.10.2016 inclusiv, ora 16,00, la 
sediul OCPI Dolj, cam.104. Relaţii 
suplimentare la sediul OCPI tel. 
0251.413.128 /0251.414.286, int.118, 
fax 0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.
ro. Persoană de contact  Cocoşilă 
Andreea.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei  de Muncă 
Vrancea, cu sediul în Focşani, B-dul 
Unirii, nr.53A,  scoate la concurs, în 
data de 07.11.2016, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Inspector,  grad profe-
sional  principal  -  Compartiment 
Relaţii cu Angajatorii – ALOFM 
Focşani;  Condiţii specifice de parti-
cipare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet 
– nivel mediu; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 07.11.2016 – ora 
10:00– proba scrisă.  Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Vrancea.

l Primăria Comunei Mihăeşti, cu 
sediul în localitatea Mihăeşti, str.
Principală, nr.26A, județul Argeş, 

organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
vacante de conducător auto -şofer 
microbuz şcolar -1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011, Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale din 
sectorul bugetar. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 28.10.2016, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
31.10.2016, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -absolvent de studii 
generale/medii; -vechimea minimă 
2 ani în specialitatea şofer/condu-
cător auto; -atestat profesional de 
transport persoane; -posesor al unui 
permis de conducere valabil, care să 
cuprindă categoriile B, C, D şi E. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Mihăeşti, județul Argeş. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Mihăeşti, persoană de contact: 
B a r o a n a  Z e f i n a ,  t e l e f o n : 
0248.560.002, fax: 0248.560.005, 
e-mail: primarie@mihaesti.cjarges.
ro

l Căminul pentru Persoane Vârst-
nice Timişoara organizează 
concurs, conform HG 286/2011, la 
sediul unităţii, pentru ocuparea 
posturilor contractuale vacante 
permanente de infirmieră -2 
posturi, îngrijitoare -1 post şi 
muncitor calificat -1 post. Desfăşu-
rarea concursului: -03.11.2016, ora 
10.00, proba practică; -07.11.2016, 
ora 10.00, proba interviu. Cerinţele 
postului: -Muncitor calificat: -studii 
medii (şcoală profesională +cursuri 
de calificare) +acte doveditoare; 

-abilităţi bune de comunicare, serio-
zitate, meticulozitate, adaptabili-
tate; -respectarea normelor de 
disciplină; -fără vechime. Infir-
mieră: -şcoală generală; -curs de 
Cruce Roşie sau curs de îngrijire 
bătrâni la domiciliu; -abilităţi bune 
de comunicare, seriozitate, meticu-
lozitate, adaptabilitate; -respectarea 
normelor de disciplină; -fără 
vechime. Îngrijitoare: -şcoală gene-
rală; -abilităţi bune de comunicare, 
seriozitate, meticulozitate, adapta-
bilitate; -respectarea normelor de 
disciplină; -fără vechime. 2.Docu-
mente solicitate pentru dosarul de 
înscriere: -cerere de înscriere la 
concurs adresată conducerii 
unităţii; -copia actului de identitate 
+acte de stare civilă; -copiile docu-
mentelor care să ateste nivelul 
studiilor, specializărilor sau diferite 
cursuri efectuate; -copia carnetului 
de muncă; -cazier judiciar; -adeve-
rinţă medicală; -curriculum vitae; 
-recomandare de la ultimul loc de 
muncă. Dosarele de înscriere se pot 
depune până la data de 19.10.2016, 
ora 15.00, la Sediul Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Timi-
şoara -Compartimentul contabili-
tate -Resurse umane. Concursul se 
va desfăşura la sediul unităţii, din 
str.Inocenţiu Klein, nr.29. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la tel: 
0256.208.715 sau la sediul unităţii.

l Spitalul Orăşenesc de Urgenţă 
Târgu-Cărbuneşti, cu sediul în loca-
litatea Târgu-Cărbuneşti, str.Eroilor, 
nr. 51, judeţul Gorj, organizează 
conform HG 286/23.03.2011, modi-
ficată, concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale, 
după cum urmează: -infirmieră 
debutantă -4 posturi (G/M) 
-vacante Compartiment Primiri 
Urgenţe; -infirmieră debutantă -1 
post (G/M) -vacant secţia Pediatrie; 
-infirmieră debutantă -1post (G/M) 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Găești. Dosar de executare - 10. Proces verbal 
sechestru 23462/28.05.2010. Reluarea licitației a II-a. Nr. 16310/28.09.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul 
art. 250, alin. (1), alin. (2) și art. 255 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 
se face cunoscut că în ziua de 18, luna octombrie, anul 2016, ora 11.30, la sediul S.F.O. Găești din localitatea Găești str. Cuza Vodă bl. 30, 
parter, județul Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a-II-a se reiau procedurile de valorificare a bunurilor imobile 
indisponibilizate cu procesul verbal de sechestru nr. 23462/28.05.2010), următoarele bunuri imobile proprietate a debitorului SC Optim 
Trans SA, cu domiciliul fiscal în localitatea Găești str. Ștefan Mihăilescu nr. 10, jud. Dâmbovița, cod de identificare fiscală 935256: - teren 
intravilan curți construcții în suprafață de 6858 mp (fosta coloană auto), cu nr. cadastral 1504, cu deschidere la stradă, pe o lățime de 48 ml 
și o lungime de 116,5 ml, situat în Găești, strada Ștefan Mihăilescu, nr. 10, jud. Dâmbovița, Raport de evaluare nr. 43341/31.03.2015. 
Prețul de pornire al licitației a-II-a: 110.267 lei (cu TVA inclus) și reprezintă prețul de evaluare adică, 147.022 lei (cuTVA inclus), diminuat 
cu 25%. Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă este de 20%, (terenul se vinde cu TVA) 
conform art. 292, alineat (2), litera f, punctul 1, din Legea 227/2015 “prin excepție, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, 
de părți de construcții noi sau de terenuri construibile. În sensul prezentului articol se definesc următoarele: 1. teren construibil reprezintă 
orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa construcții, conform legislației în vigoare”. Regimul juridic al proprietății, 
drept deplin de proprietate SC Optim Trans SA, temei legal, certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO9 Nr. 
0131/21.07.1994, emis de Ministerului Transporturilor în baza Legii 15/1990 și a HG. 884/1991, înscris la Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Dâmbovița cu nr. cadastral 1504. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de sarcini în favoarea D.G.R.F.P. Ploiești - 
A.J.F.P Dâmbovița- S.F.O. Găești, înscriere act administrativ, Proces verbal de sechestru bunuri imobile nr. 23462/28.05.2010, la O.C.P.I. 
Dâmbovița. Creditor: A.J.F.P. Dâmbovița. Sarcini: P.V. sechestru nr. 23462/28.05.2010. Alte detalii tehnice și de informare în Raportul de 
Evaluare nr. 43341/31.03.2015 care poate fi consultat la sediul S.F.O. Găești. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra bunurilor 
scoase la vânzare prin licitație publică, să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% 
din prețul de pornire a licitației, virati în contul RO85TREZ2715067XXX004381, beneficiar A.J.F.P. Dâmbovița - CUI 15913418, deschis la 
Trezoreria Municipiului Târgoviște; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că 
nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Prețul de pornire al 
licitației, este prețul de evaluare, pentru prima licitație, diminuat cu 25% pentru a doua și cu 50% pentru următoarele licitații. Licitația 
începe de la cel mai mare preț din ofertele de cumpărare scrise dacă acesta este superior prețului de pornire. În cazul prezentării unui 
singur ofertant la licitație, comisia poate să îl declare adjudecatar dacă acesta oferă cel puțin prețul de pornire a licitație. Adjudecarea se 
face în favoarea participantului, care a oferit cel mai mare preț, dar nu mai puțin decât prețul de pornire. În situația în care nici la a treia 
licitație nu se vinde bunul se organizează o nouă licitație, (a 4-a). În acest caz bunul poate fi vândut la cel mai mare preț oferit, chiar dacă 
acesta este inferior prețului de pornire al licitației, (cu respectarea dispozițiilor art. 250, alin. (14) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, raportat la dispozițiile art. 1660, alin (2) din Legea 287/2009 privind Codul 
Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează în materia vânzării cerință că prețul să fie serios. Luând în 
considerație principiile de interpretare a legii fiscale prevăzute la art. 13 din Codul de Procedură Fiscală și coroborând dispozițiile accestui 
act normativ cu cele ale Codului civil, după cea de a 3 a licitație, Comisia de licitație poate decide că bunul să fie vândut la cel mai mare preț 
oferit, chiar dacă acesta este inferior prețului de pornire al licitației, dar nu mai puțin de 10% din prețul de pornire al licitației, respectiv taxa 
de participare la licitație, (precizări făcute de Agenția Națională de Administrare Fiscală cu adresa nr. A-VAD 915/12.09.2016). În termen 
de 5 zile de la data întocmirii P.V. de licitație, organul de executare va dispune restituirea taxei de participare, participanților care au depus 
oferte de cumpărare și nu au fost declarați adjudecatari, în caz de adjudecare taxa se reține în contul prețului. Taxa de participare nu se 
restitue ofertanților care nu s-au prezentat la licitație; celui care a refuzat încheierea procesului verbal de adjudecare, precum și 
adjudecatarului care nu a plătit prețul, reținându-se în contul organului de executare, pentru acoperirea cheltuielilor de executare silită. 
Data publicării: 05.10.2016.
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-vacant secţia Neurologie; -regis-
trator medical debutant -2 posturi 
(M) -vacante Compartiment Primiri 
Urgenţe. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
27.10.2016, ora 9.00 (toate postu-
ri le) ;  - interviul  în data de 
01.11.2016, ora 9.00 (toate postu-
rile); -proba practică pentru regis-
tratori medicali în data de 
01.11.2016, ora 12.00. Condiţii 
generale de participare: a)Are cetă-
ţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în 
România; b)Cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c)Are vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; d)Are capacitate deplină 
de exerciţiu; e)Are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza fişei de aptitudine eliberată de 
către medicul de muncii; f)Îndepli-
neşte condiţiile de studii potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
g) Nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 
a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs şi 
a ocupării funcţiei contractuale 
sunt: -Pentru posturile de infirmieră 
debutantă -diplomă de absolvire a 
şcolii generale sau liceu şi curs de 
infirmiere absolvit; -Condiţii de 
vechime: -Infirmieră debutantă 
-fără vechime; -Pentru posturile de 
registrator medical debutant 
-diplomă de absolvire studii medii şi 
să deţină certificat/atestat/adeve-
rinţă absolvire cursuri de compe-
tenţă operator calculator. Condiţii 
de vechime: -Registrator medical 
debutant -fără vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Orăşenesc 
de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, din 
str.Eroilor, nr.51 jud.Gorj. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalul 
Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Căr-
buneşti, persoană de contact: jr.
S toenescu  E lena ,  t e l e fon : 
0253.378.165, fax: 0253.378.085, 
e-mail: sp_carb@yahoo.com

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov organizează, în 
temeiul H.G. nr.286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant pe perioadă nedeterminată 
de timp, corespunzător funcţiilor 
contractuale de execuţie din cadrul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov, după cum 
urmează: Serviciul Resurse Umane 
şi Interogare Baze de Date -Biroul 
Resurse Umane: -1 post de consilier 
gr.IA, repartizat de la bugetul de 
stat, prevăzut cu studii superioare 
de lungă durată cu diplomă de 
licenţă, cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată de 
timp. Cerinţele specifice pentru 
ocuparea postului: -consilier gr.IA: 
-Studii superioare de lungă durată 
cu diplomă de licenţă, specializarea: 
administraţie publică, juridică, 
economică, tehnică, management, 
etc.; Vechime în specialitatea studi-
ilor absolvite: minim 6 ani şi 6 luni; 
-Abilităţi comunicare; -Cunoştinţe 
operare calculator. Data limită de 
depunere a dosarelor de concurs 
este 20.10.2016, inclusiv, orele 16.00, 
la sediul Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Ilfov.  
Concursul se va desfăşura la sediul 
O.C.P.I.Ilfov, Şos.Kiseleff, nr.34, 
sector 1: Proba scrisă: în data de 
31.10.2016, ora 09.00. Interviul: în 
data de 03.11.2016, de la ora 09.00. 
D a t e  d e  c o n t a c t :  t e l e f o n 
021.224.60.85, interior 126; e-mail: 
if@ancpi.ro. Temei legal: art.7, alin.
(4) din H.G. nr.286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare.

l Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în Bucureşti ,  strada 
Avalanşei, nr.20-22, sector 4  scoate 
la concurs, în data de 07.11.2016, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: 
Consilier,  grad profesional  supe-
rior  -  Compartiment Coordonare 
Proiecte cu Finanţare Nerambursa-
bilă din Fonduri Europene; Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speci-
alitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
9 ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Data de desfăşurare a concursului: 
07.11.2016 – ora 1000 – proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul ANOFM.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu, 
cu sediul în Giurgiu, Str.Bucureşti, 
Bl.202/5D scoate la concurs, în data 
de  07.11.2016, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, urmă-
torul post vacant: 1. Consilier, grad 
profesional principal– Comparti-
ment Monitorizare proiecte Finan-
ţate din FSE, Informatică şi 
Managementul Bazelor de Date. 
Condiţii specifice de participare la 
concursurile pentru ocuparea func-
ţiilor publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point, Internet-nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Giurgiu. 

l Consiliul Judeţean Suceava 
anunţă: Consiliul Judeţean Suceava 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale de 
execuţie temporar vacantă de 
inspector de specialitate gradul IA 
(1/2 normă) la Biroul administrativ 
din cadrul Serviciului logistic al 
Direcţiei organizare. Concursul se 
organizează la sediul Consiliului 
Judeţean Suceava, în data de 
20.10.2016, orele 10,00, proba 
scrisă. Interviul va avea loc într-un 
termen de maximum 4 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise. I.Condiţii generale: -candi-
daţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute de art.3 din 
Regulamentul -cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului României nr.286/2011, 
cu modificările şi completările ulte-
rioare. II. Condiţiile specifice: 
-studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -vechimea în speciali-
tatea studiilor absolvite: minimum 4 
ani şi 6 luni. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
5 zile lucrătoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial partea a 
-III-a, la sediul Consiliului Jude-
ţean Suceava din str. Ştefan cel 
Mare nr.36. Relaţii suplimentare cu 
privire la conţinutul dosarului, 
bibliografie, etc. se pot obţine de la: 
-avizierul instituţiei; -secretarul 
comisiei, tel. 0230/210148 -interior 
142. 

l Primaria Comunei Girişu De 
Criş,  Judetul Bihor anunta 
Primaria comunei Girisu de Cris, 
judetul Bihor, organizeaza la sediul 
primariei concurs de recrutare, 
pentru ocuparea a doua functii 
publice de executie: -Consilier, clasa 
I, debutant, post vacant din cadrul 
biroului contabilitate, buget finante, 
resurse umane si achizitii publice; 
Conditii specifice:-studii: universi-
tare de licenta absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lunga 
durata, absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta in stiinte 
economice; - vechimea minima in 
specialitate: - ; -alte competente: 
cunostinte operare PC, pachet 
Microsoft Office, nivel baza, dove-
dite cu certificate. -Consilier, 
clasa_I, grad profesional superior, 
post vacant, din cadrul biroului 
contabilitate, buget finante, resurse 
umane si achizitii publice; Conditii 
specifice: - studii: universitare de 
licenta absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lunga 
durata, absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta in stiinte 
juridice; -vechimea minima in 
specialitate: minimum 9 ani; -alte 
competente: cunostinte operare PC, 
pachet Microsoft Office, nivel baza, 
dovedite cu certificate. Datele de 
organizare ale concursului sunt:-
pentru proba scrisa: 04 noiem-
brie.2016, ora_10.00; -proba de 
interviu in termen de maximum 5_
zile lucratoare de la data sustinerii 
probei scrise, asa cum este stipulat 
de art .  53 al in.  1  din HG 
nr.611/2008. Dosarele de inscriere la 
concurs se depun la sediul Primariei 
comunei Girisu de Cris, in termen 
de 20_zile de la data publicarii 
prezentului anunt in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea a III-a. 
Dosarul de inscriere la concurs 
trebuie sa contina, in mod obliga-
toriu, documentele prevazute la 
art.49 din H.G. NR. 611/2008, 
modificata si completata de H.G. 
nr.1173/2008. Conditiile de partici-
pare si bibliografia stabilita se 
afiseaza la sediul si pe site-ul Prima-
riei Girisu de Cris. Relatii supli-
mentare, se obtin la secretariatul 
primariei, telefon -0259.390.035.

VÂNZĂRI TERENURI  
l Teren de vânzare, Şos. Colentina 
nr. 459, sector 2, Bucureşti. Tel. 
021.653.36.88.

CITAȚII  
l Se citează Pleşoianu Constanţa 
Luiza, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Craiova, str.Revoluţiei, 
nr.10, bl. 22, sc.2, ap.18, pentru a se 
prezenta în faţa Judecătoriei 
Craiova la data de 25.10.2016, 

dosar nr. 4072/215/2016, complet 
CMF4, având ca obiect divorţ, în 
contradictoriu cu Pleşoianu Victor 
Mihai.

l Numitul Sandu Maricel, domici-
liat in Iasi, str. Vitejilor nr.3, bl.
SD2-3, sc.D, et.6, ap.21, judetul Iasi, 
este citat sa se prezinte la Judeca-
toria Iasi, in data de 25.10.2016, ora 
8.30, in calitate de parat in dosarul 
nr. 11759/245/2015, dosar ce are ca 
obiect: exercitare autoritate parin-
teasca, stabilire domiciliu minor, 
reclamata fiind Afrasinei Geta.

l Iftemi Bogdan-Vasile cu ultimul 
domiciliu cunoscut în municipiul 
Iaşi, strada Anton Crihan  nr.2, bloc 
D 23, etajul 1, apartamentul nr.7 
este rugat să se prezinte la sediul 
Biroului Individual Notarial V. 
Popica- Loghin din municipiul Iaşi, 
strada Elena Doamna nr.24, bloc 2, 
apartamentul nr.9, parter în ziua de 
joi, 20 octombrie 2016, ora 11:00, în 
calitate de succesibil (soţ) pentru a 
participa la dezabaterea procedurii 
succesorale notariale după defuncta 
soţie Iftemi Eteri- Valentina, dece-
dată la data de 02.01.2013, cu 
ultimul domiciliu în municipiul 
Iaşi, strada Cerna nr.2A, bloc A4, 
scara A, etajul 3, apartamentul 
nr.15.

l România, Judecătoria Turnu 
Măgurele, judeţul Teleorman, 
Dosar nr. 666/329/2015. Sentinţa 
civilă nr. 246, şedinţă publică din 
14.03.2016, Instanţa constituită din: 
Preşedinte - Mirela Florea, Grefier 
- Ioana Căzănaru. Pentru aceste 
motive, în numele legii, hotărăşte: 
Respinge ca nefondată acţiunea 
civilă pentru stabilire parternitate, 
stabilire locuinţă minor, exercitarea 
exclusivă a autorităţii părinteşti, 
pensie de întreţinere şi modificare 
certificat de naştere minor, formu-
lată de reclamanta Neţoi Gabriela - 
Aida, domiciliată în comuna Liţa, 
jud. Teleorman, împotriva pârâtului 
Mohammad Tariqul Islam, domici-
liat în Cipru, districtul Paphos, 
localitatea Peza, str. Coral Bay 
Avenue, nr. 8575, restaurant 
Andria. Cu apel. Pronunţată azi, 
14.03.2016, în şedinţă publică.

DIVERSE  
l Societate comercială vinde linie 
de îmbuteliere apă minerală. Detalii 
la telefon: 0722.524.051.

l Titularul proiectului S.C. ICD 
Contractors S.R.L. anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul Construire imobile 
louințe colective P+6E conform 
certificat urbanism nr. 1270 din 
01.09.2016, propus a fi amplasat în 
localitatea Bragadiru, str. Diaman-
tului nr. 113, jud. Ilfov. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ilfov din Bucu-
reşti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, 
sector 6 şi la sediul S.C. ICD 
Contractors S.R.L., localitatea 
Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 
126A, bloc P43, sc. 1, et. 1, ap. 6, 
sector 5. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Ilfov.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administra-
tiv-teritorială comuna Brezoaele din 
județul Dâmbovița anunță publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.1 şi 2, începând cu data de 
10/10/2016, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei comunei 
Brezoaele, conform art.14 alin.(1) şi 

(2) din Legea cadastrului şi a publi-
cității imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administra-
tiv-teritorială Comuna Seleuş,  
județul Arad anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale 
cu nr. 1 şi 2 cu următoarele numere 
topografice: 189/1, 189/3, 189/5 şi 
457, respectiv 135, 132, 123 şi 128 
începând cu data de 06.10.2016 pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediu 
Primăriei Comunei Seleuş, conform 
art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicității imobi-
liare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administra-
tiv-teritorială Produlesti, din județul 
Dambovita anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale 
nr. 1,  începând cu data de 
10.10.2016, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primariei Produlesti, 
conform art. 14 alin. (1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicității 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulte-
rioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Primăria Valea Stanciului, str.
Arh.Cezar Lăzărescu, nr.39, Cod 
F i s c a l :  4 5 5 4 0 1 7 .  Te l / f a x : 
0251.352.025. Anunţ prealabil 
privind afişarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-teritorială 
Valea Stanciului, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.1 începând 
cu data de 11.10.2016 pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Primăriei, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
Primar, Gingioveanu Ionel Ovidiu.

l Primăria Cerăt, Şoseaua Calafa-
tului, nr.42, Cod Fiscal: 5046742. 
Tel/fax: 0251.358.202. Anunţ prea-
labil privind afişarea publică a 
documentelor tehnice ale cadas-
trului. Unitatea administrativ-teri-
torială Cerăt, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.1, 2 şi 3 
începând cu data de 11.10.2016 pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei, conform art.14 alin.(1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi a publi-
cităţii imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
Primar, Barbu Ionuţ Octavian.

NOTIFICĂRI  
l Leavis Cont IPURL – Adminis-
trator judiciar notifica deschiderea 
procedurii generale a insolventei 
privind pe SC Elminia Prod SRL, 
cu sediul in Breaza, Str. Ocinei nr. 
7 8  j u d .  P r a h o v a ,  d o s a r 
5662/105/2016 Tribunalul Prahova. 
Termen pentru depunere opozitii 
creditori 10 zile. Termenul pentru 
depunerea declaratii de creanta 
16.11.2016, intocmire tabel preli-
minar 05.12.2016, solutionare 
contestatii si depunere tabel defi-
nitiv 29.12.2016, adunarea credito-
rilor 09.12.2016. Relatii la telefon 
0723880617.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Administratorul 
Unic al Societăţii TEHNOFRIG 
PALACE S.A., cu sediul în Bucu-
reşti, B-dul Poligrafiei nr.1C, et.1, 
biroul 15, sector 1, număr de ordine 
în  Registrul Comerţului Bucureşti 
J 4 0 / 2 0 7 4 2 / 2 0 0 8 ,  C . U . I . 
RO24534677, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor societăţii la data de 07 noiem-
brie 2016, ora 10, în Bucureşti, 
B-dul Poligrafiei nr.1C, et.1, biroul 
15, sector 1, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor, 
la data de referinţă 26 octombrie 
2016, cu următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea situaţiilor financiare de 
lichidare a societăţii şi de reparti-
zare a activului; 2. Aprobarea 
repartizării activului şi a modalităţii 
de distribuire către acţionari; 3. 
Aprobarea închiderii procedurii de 
lichidare după îndeplinirea condiţi-
ilor legale; 4. Împuternicirea lichi-
datoru lu i  EDGE Bus iness 
Restructuring Advisors S.P.R.L., 
prin reprezentant Botnariuc 
Corneliu, pentru a semna toate 
documentele necesare aducerii la 
îndeplinire şi înregistrării la orga-
nismele în drept a hotărârilor ce se 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 
Fiscal Orășenesc Mizil. Dosar de executare nr. 137A. Nr. 
7042/03.10.2016. S.F.O. Mizil anunță organizarea licitației în data 
de 17.10.2016, privind vânzarea următoarelor bunuri mobile: - 
Tractor agricol New Holland TM 190, seria ACM 198479,1 buc., 
preț de evaluare/ de pornire al licitației: 80.390 lei,exclusiv TVA; - 
Plug reversibil Lemken 4,1 buc.,preț de evaluare/ de pornire al 
licitației: 5.470 lei, exclusiv TVA; - Cultivator Kongskilde, 1 buc., 
preț de evaluare/ de pornire al licitației: 3.434 lei, exclusiv TVA; - 
Cultivator Major 2.6 M, 1 buc., preț de evaluare/ de pornire al 
licitației: 2.305 lei, exclusiv TVA; - Utilaj Glorie, 1 buc., preț de 
evaluare/ de pornire al licitației: 31.210 lei, exclusiv TVA; - Mașină 
curățat semințe (selector), 1 buc., preț de evaluare/ de pornire al 
licitației: 1.330 lei, exclusiv TVA. Anunțul nr. 7041/03.10.2016 
poate fi consultat la sediul organului fiscal, la Primăria comunei 
Baba Ana și pe site ANAF (licitații). Pentru date suplimentare 
privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea 
ofertelor, puteți apela numărul 0244.251.671; persoană de 
contact: Romeo Costache. Data afișării: 05.10.2016.
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vor lua, cu posibilitatea ca acesta să 
mandateze o altă persoană pentru 
îndeplinirea acestor formalităţi. În 
cazul în care nu sunt îndeplinite 
condiţiile legale de desfăşurare a 
adunării generale extraordinare a 
acţionarilor, a doua adunare gene-
rală extraordinară va fi convocată 
pentru data de 08 noiembrie 2016, 
în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu 
aceeaşi ordine de zi. Administra-
torul Unic al Societăţii Tehnofrig 
Palace S.A., Taban Ion.

l Convocator: Consiliul de Admi-
nistraţie al CELPI S.A, cu sediul în 
Bucureşti, Drumul Bercenarului 
nr.1, sector 4, număr de ordine în 
Registrul Comerţului J40/290/1991, 
C.U.I. 382482 în temeiul art. 112, 
113, 117, 118 din Legea 31/1990 
republicată şi a prevederilor art. 43 
şi 44 din Actul Constitutiv 
convoacă: Adunarea Generală 
Ordinară şi Extraordinară a Acţio-
narilor în data de 07.11.2016 ora 
10:00, respectiv ora 11.00 la sediul 
social al societăţii din Bucureşti, 
Drumul Bercenarului nr.1, sector 4, 
pentru acţionarii înregistraţi la 
sfârşitul zilei de 31.10.2016 (data de 
referinţă) în registrul acţionarilor, 
cu următoarea ordine de zi: 
Adunarea Generală Ordinară: 1. 
Revocarea firmei de audit Socie-
tatea de Contabilitate, Expertiză şi 
Consultanţă Contabilă S.R.L., 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Bucureşti sub nr. 
J40/23240/1994, C.U.I. 6636954, 
având sediul social în Bucureşti 
Sectorul 2, Sos. Mihai Bravu, Nr. 
90-96, Bloc D17, Scara C, Etaj 9, 
Ap. 114, începând cu data de 
07.11.2016. 2. Numirea firmei de 
audit INTERSCOPE S.R.L., înre-
gistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Bucureşti sub nr. 
J40/15066/2004, C.U.I. 16776874, 
având sediul social în Bucureşti 
Sectorul 6, Aleea Baiut, Nr. 9, Bloc 
M30, Scara B, Etaj 3, Ap. 86, înce-
pând cu data de 07.11.2016.  
Adunarea Generală Extraordinară: 
1. Aprobarea menţinerii garanţiilor 
deja constituite ce vor garanta 
creditul şi toate celelalte obligaţii 
care derivă sau pot deriva  atât din 
contractul de credit 134/29.06.2007, 
cât şi din contractul 135/29.06.2007, 
respectiv: -ipoteca de prim rang 
asupra proprietăţii CELPI S.A. 
formată din teren în suprafaţa de 
30.322 mp şi construcţia edificată 
pe acesta, situată în Bucureşti, str. 
Drumul Bercenarului nr. 7, sector 4. 
-Ipoteca mobiliară asupra sumei de 
7.000.000 lei aflată în contul de 
depozit deschis de către CELPI S.A. 
la BRD Groupe Societe Generale 
S.A., Sucursala Mari Clienţi Corpo-
rativi. 2. Aprobarea menţinerii cali-
tăţii de co-garant a Societăţii în ceea 
ce priveşte facilitatea de credit 
contractată de societatea Rome-
lectro S.A. la BRD-GSG, Sucursala 
Mari Clienţi Corporativi, prin 
C o n t r a c t u l  d e  c r e d i t  n r. 
134/29.06.2007, astfel cum a fost 

acesta modificat/ completat prin 
acte adiţionale ulterioare. 3. Apro-
barea împuternicirii domnului 
Adrian Dobjanschi– Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie, care 
să reprezinte Societatea pentru 
îndeplinirea formalităţilor necesare 
privind negocierea creditului şi 
constituirea garanţiilor, precum şi 
stabilirea limitelor sale de compe-
tenţă. Începând cu data de 
31.10.2016, convocatorul, anexa la 
acesta, numărul total de acţiuni şi 
drepturile de vot la data convocării, 
textul integral al documentelor şi 
materialelor informative referitoare 
la problemele de pe ordinea de zi, 
sunt la dispoziţia acţionarilor şi se 
pot obţine pe suport de hârtie la 
cererea acţionarilor interesaţi, la 
sediul social al Societăţii situat în 
Bucureşti, Drumul Bercenarului 
nr.1, sector 4. La şedinţa Adunării 
Generale Ordinare şi  Extraordi-
nare a Acţionarilor vor putea parti-
cipa direct acţionarii af laţi în 
proprietatea a cel puţin 2% din 
acţiuni. Un exemplar original al 
procurii speciale va trebui să 
parvină Societăţii cu 48 de ore 
înante de data Adunării sub sancţi-
unea pierderii exerciţiului dreptului 
de vot prin reprezentant în 
Adunarea Generală Ordinară  şi 
Extraordinară a Acţionarilor, 
conform prevederilor legii. Procura 
va fi transmisă în original, pe suport 
de hârtie, la sediul Societăţii situat 
în Bucureşti, Drumul Bercenarului 
nr.1, sector 4. Se stabileşte 
23.11.2016 ca dată de înregistrare 
pentru identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor Adunării Generale 
Ordinare şi Extraordinare a Acţio-
narilor. În cazul în care pe data de 
07.11.2016 nu se întruneşte 
cvorumul prevăzut de lege şi actul 
constitutiv al Societăţii, Adunarea 
Generală Ordinară şi Extraordinară 
a Acţionarilor este reconvocată 
pentru data de 08.11.2016, ora 
10.00, respectiv ora 11.00 la acelaşi 
sediu şi cu aceeaşi ordine de zi.

LICITAȚII  
l Subscrisa Via Insolv SPRL scoate 
la vânzare incepand cu data de 
10.10.2016 ora 12.00 prin licitaţie 
publică in bloc a bunurilor (foreza 
electrica, parapet interior, mai 
compactor, podet trecere) aparti-
nand Vioboris Prest SRL la pretul 
de inventar redus cu 50% cu un 
discount pentru vanzarea fortata de 
30% de 23.013,61 lei fara TVA. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie cu 
o zi înainte de data licitaţiei. In 
cazul neadjudecării vânzarile vor fi 
reluate în zilele de 17.10.2016, 
respectiv 24.10.2016 la aceeasi ora 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800.

l Subscrisa Via Insolv SPRL scoate 
la vânzare incepand cu data de 
10.10.2016 ora 14.00 prin licitaţie 
publică in bloc a bunurilor (placa 
compactoare,aparat preparat 
cafea,aparat sudura Telwin, stocuri 
bauturi, autoturism Citroen 
Jumper-lipsa motor si cutie viteza,s-
mart tv led Panasonic) apartinand 
EPO Construct SRL la pretul de 
inventar redus cu 50% si cu un 
discount pentru vanzarea fortata de 
30% de 17.551,43 lei fara TVA. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie cu 
o zi înainte de data licitaţiei. In 
cazul neadjudecării vânzarile vor fi 
reluate în zilele de 17.10.2016, 
respectiv 24.10.2016 la aceeasi ora 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800.

l Subscrisa Via Insolv SPRL scoate 
la vânzare incepand cu data de 
10.10.2016, ora 15.00 prin licitaţie 
publică stoc marfa materiale de 
constructii, sanitare la preţul de 
inventar redus cu 50% si cu un 
discount pentru vanzarea fortata de 
30% apartinand Clarex Impex 
SRL. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la lici-
taţie cu o zi înainte de data licitaţiei. 
In cazul neadjudecării vânzarile vor 
fi reluate în zilele de 17.10.2016, 
respectiv 24.10.2016 la aceleasi ore 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800.

l Subscrisa Via Insolv SPRL scoate 
la vânzare incepand cu data de 
10.10.2016, ora 13.00 prin licitaţie 
publică proprietate imobiliara 
(teren-3779mp si C1 si C2) situate 
in com Gura Vitioarei, sat Bughea 
de Jos, tarla 3, parcela F144, jud. 
Prahova la pretul de evaluare redus 
cu 50% (55.199,00 lei fara TVA) 
apartinand Floreal Construct SRL 
SRL. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la lici-
taţie cu o zi înainte de data licitaţiei. 
In cazul neadjudecării vânzarile vor 
fi reluate în zilele de 17.10.2016, 
respectiv 24.10.2016 la aceleasi ore 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800.

l Subscrisa Via Insolv SPRL scoate 
la vânzare incepand cu data de 
12.10.2016, ora 15.00 prin licitaţie 
publică bun imobil (teren intravilan) 
in suprafata de 792,09 mp situat in 
Tuzla, str. Morii, nr. 5 A, jud. 
Constanta - pret de evaluare 52.941 
lei fara TVA, bun imobil (cladire 
complex) Plopeni, str. Republicii, nr. 
21, jud. Prahova - spatiu adminis-
trativ, suprafata utila 319 mp - pret 
de evaluare de 529.350 lei fara TVA, 
bun imobil (garsoniera) Plopeni, str. 
Democratiei, nr. 6, bl. 31, sc. A, et. 1, 
ap. 3, jud. Prahova - pret de 
evaluare 101.667 lei fara TVA apar-
tinand Prunus Forest SRL. Persoa-
nele interesate vor cumpăra caietul 
de prezentare de la administratorul 
judiciar şi vor depune documentele 
de participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. In cazul 
neadjudecării vânzarile vor fi 
reluate în zilele de 19.10.2016, 
respectiv 26.10.2016 la aceeasi ora la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800.

l Debitorul SC Euro Club Hoteluri 
Si Restaurante SRL societate în 
faliment, prin lichidator judiciar 
DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Spațiu 
comercial în suprafață utilă de 
241,55 mp, situat la parterul imobi-
lului situat în Bucureşti, Str. Cerce-
tatorilor nr. 9, sector 4, împreună cu 
cele 10 locuri de parcare exterioare. 
Prețul de pornire al licitației pentru 
spațiul comercial împreună cu cele 
10 locuri de parcare exterioare este 
de 745.000 lei (TVA inclus). Prețul 
Caietului de sarcini este de 2.500 lei 
+TVA. Ședințele de licitație vor 
avea loc la data de: 06.10.2016, 
13.10.2016, 20.10.2016 şi 27.10.2016 
ora 15.30 la acelaşi preț de pornire. 
Participarea la licitație este condiți-
onată de: -consemnarea în contul 
nr. RO86FNNB000102560484RO01 
deschis la Credit Europe Bank 
România, Sucursala Bucureşti, cel 
târziu cu o zi înainte de data şi ora 
stabilită pentru şedința de licitație, 
a garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației; -achiziționarea 
cel târziu cu o zi înainte de data şi 
ora stabilită pentru şedința de lici-
tație a Caietului de sarcini. Prețul 
caietului de sarcini se achită prin 
O P  î n  c o n t u l  n r . 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL sau în numerar la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Bucu-
reşti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 
504, sector 1. Toate şedințele de 
licitații se vor desfăşura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et.5, 
cam. 504, sector 1. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Andreass Real SRL desemnat prin 
Sentinta Civila nr. 7177 din data de 
22.09.2015, pronuntata in Dosar nr. 
30028/3/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti, Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare 
a bunului imobil aflat in proprie-
tatea Andreass Real SRL constand 
in bun imobil situat in Orasul 
Busteni, Strada Zamora, nr. 14 A, 
Judetul Prahova compus din teren 
intravilan in suprafata de 169,33 
mp si constructia edificata pe acesta 
in suprafata de 90,73 mp in regim 
D+P+E in valoare totala de 91.800 
euro exclusiv TVA. Vanzare a 
bunului imobil apartinand societatii 
falite se va organiza in data de 
12.10.2016 ora 14,00 prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunul nu se va vinde la termenul 
stabilit de licitatie, se vor organiza 
inca 2 (doua) licitatii saptamanale, 
in zilele de 19.10.2016 si 26.10.2016, 
la aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, 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 aces-
tora, conditiile de inscriere la lici-
tatie precum si modul de organizare 
a acestora se pot obtine din caietul 
de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietul de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 1.000 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, SC GTP Company 
SRL cod identificare fiscala 
17174320, inmatriculata in Regis-
trul Comertului sub nr. J25/73/2005, 
aflata in procedura de faliment, 
dosar nr. 3822/101/2008 prin lichi-
dator judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL, cu sediul procesual 
ales in localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr. 7A, judetul Mehe-
dinti, scoate la vanzare la pretul 
total de 12.292,50 lei bunuri mobile 
(corpuri de iluminat) diminuate cu 
25% fata de raportul de evaluare 
dupa cum urmeaza: lustră albă cu 2 
braţe-frunză – 1 buc. la un preţ de 
pornire a licitaţiei de 37.24 lei; 
lustră cu 5 braţe cu floare crem – 1 
buc. la un preţ de pornire a licitaţiei 
de 99.43 lei;etc. Licitatia va avea loc 
în localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr. 7A,  judeţul Mehe-
dinţi în data de 17.10.2016 orele 
14,00. In cazul nevalorificarii lici-
tația publică cu strigare se va relua 
la data de 31.10.2016 la aceiaşi ora 
şi în aceleaşi condiții. Relatii supli-
mentare la telefoanele: 0752819051, 
0742592183, 0252354399 sau la 
sediul lichidatorului din loc. 
Drobeta Turnu Severin, str. Zăbrău-
ţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

l Debitorul SC Unic Trans SRL, 
CIF 1817880, J25/682/2005, aflata 
in procedura de faliment, dosar nr. 
10387/101/2010 prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL, scoate la vanzare la un pret 
diminuat cu 50% fata de pretul 
stabilit prin raportul de evaluare: 
-Bunul imobil *teren extravilan* 
situat in Dr. Tr. Severin, judetul 
Mehedinti, carte funciara 53734, 
numar cadastral 6798, a localitatii 
Dr. Tr. Severin, in suprafata de 
10001,00 m.p., la un pret de pornire 
al licitatiei de 20000,00 euro ce se 
vor achita in lei la cursul BNR din 
ziua platii. Licitatia va avea loc în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehe-
dinţi la data de 11.10.2016 orele 
14,00. Participarea la licitatie este 
conditionata de consemnarea in 
contul nr. RO32 RZBR 0000 0600 
1382 6488 deschis la Raiffeisen 
Bank Sucursala Drobeta Turnu 
Severin, pana la inceperea licitatiei 
a unei cautiuni de 10% din pretul 
de pornire al licitatiei si achizitio-
narea caietului de sarcini. In cazul 
nevalorificarii bunului imobil 
descris anterior la data de 
11.10.2016, licitația publică cu stri-
gare se va relua la data de 
18.10.2016, 25.10.2016, respectiv 
01.11.2016 la aceiaşi ora şi în 
aceleaşi condiții. Relatii suplimen-
tare la telefoanele 0742592183, 
0252/354399 

l Serviciul Public de Administrare 
si Exploatare a Pietei Centrale 
Agroalimentare a municipiului 
Campina anunta organizarea 
urmatoarei licitatii publice deschise 
cu strigare pentru: Inchiriere spatii 
comerciale din Complexul CORP 
C2 al Pietei Centrale, dupa cum 
urmeaza: PARTER: - C2-P2- in 
suprafata de 56,47 mp;  - C2-P3- in 
suprafata de 13,08 mp; -  C2-P4- in 
suprafata de 29,49 mp. ETAJ: 
C2-E1-  in suprafata de 22,32 mp; 
C2-E2 - in suprafata de 21,15 mp; 
C2-E3 - in suprafata de 29,90 mp; 
C2-E4 - in suprafata de 49,67 mp; 
C2-E5 - in suprafata de 36,44 mp; 
C2-E6 - in suprafata de 23,13 mp; 
C2-E7 - in suprafata de 51,86 mp. 
Destinatie: comercializare produse 
textile, incaltaminte, produse 
alimentare, produse electrocasnice, 

prestari servicii, alte produse 
conform HGR nr. 348/2004; Pretul 
de pornire al licitatiei este de 2,6 lei/
mp/zi (fara TVA) aprobat prin HCL 
Campina nr. 64/26.05.2016; Lici-
tatia va avea loc in data de 
26.10.2016, ora 10,00 la sediul 
S.P.A.E.P.C.A din Campina, Str. 
Republicii nr. 16A. Regulamentul 
de organizare al licitatiei va putea fi 
a c h i z i t i o n a t  d e  l a  s e d i u l   
S.P.A.E.P.C.A Campina. Informatii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n : 
0 3 4 4 / 1 0 8 5 1 3  s i  l a  s e d i u l 
S.P.A.E.P.C.A. Campina.

l Anunţ privind organizarea licita-
ţiei de masă lemnoasă pe picior din 
fondul forestier administrat de RPL 
Ocolul Silvic Valea Haţegului RA 
din producţia anului 2016. Organi-
zatorul licitaţiei: Regia Publică 
Locală Ocolul Silvic Valea Haţe-
gului RA, cu sediul în localitatea 
Densuş, nr.35, jud.Hunedoara, 
având telefon 0254-775.045, fax 
0254.775.045 şi adresa de e-mail: 
os.valeahategului@gmail.com. Data 
şi ora desfăşurării licitaţiei: 
17.10.2016, ora 10:00. Locul desfă-
şurării licitaţiei: OS VI. Haţegului, 
Densuş, nr.35, Hunedoara (sediul 
ocolului). Tipul licitaţiei: Licitaţie 
publică în plic închis. Licitaţia este 
organizată şi se va desfăşura 
potrivit prevederilor Regulamen-
tului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.617/2016. 
Data şi ora organizării preselecţiei: 
12.10.2016, ora l0:00. Data şi ora-li-
mită până la care pot fi depuse 
documentaţia pentru prese lecţie şi 
înscrierea la licitaţie: documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la 
licitaţia de masă lemnoasă pe picior 
şi masă lemnoasă fasonată va fi 
întocmită de către agenţii economici 
care doresc să participe la licitaţie în 
conformitate cu prevederile Regula-
mentului de valorificare a masei 
lemoase din fondul forestier propri-
etate publică, aprobat prin HG 
617/2016 şi se poate trimite prin 
poştă sau se va depune direct la 
sediul RPL Ocolul Silvic Valea 
Haţegului RA, respectiv Densuş, 
nr.35, judeţul Hunedoara, până cel 
târziu în data de 11.10.2016, ora 
l4.00. Lista partizilor/grupajelor de 
partizi/loturilor/pieselor care se lici-
tează, preţul de pornire a licitaţiei şi 
pasul de licitare pentru fiecare 
partidă/grupaj de partizi/lot/piesă se 
regăsesc în caietul de sarcini şi sunt 
afişate la sediul organizatorului şi 
pe site-ul www.ocoalederegim.ro. 
Volumul total de masă lemnoasă pe 
picior oferit la licitaţie 1536m3 din 
care pe natură de produse: produse 
conservare 206(m3); produse secun-
dare 937(m3); produse accidentale 
393(m3) şi, respectiv, pe specii şi 
grupe de specii: răşinoase: 363(m3); 
fag: 604(m3); diverse tari: 532(m3); 
diverse moi:  37(m3).  Masa 
lemnoasă pe picior care se oferă 
spre vânzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publică certi-
ficat. Masa lemnoasă pe picior 
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 la sediul Ocolului Silvic 
Valea Haţegului, începând cu data 
de 05.10.2016, valoarea caietului de 
sarcini fiind de 100 Lei+TVA. Alte 
informaţii privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiei: Neîncheierea 
contractului de vânzare-cumpărare 
a masei lemnoase adjudecate, în 
termenul maxim de 10 zile lucră-
toare, stabilit prin caietul de sarcini, 
din culpa exclusivă a operatorului 
economic/grupului de operatori 
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economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru masa 
lemnoasă respectivă şi pierderea 
garanţiei de contractare aferente. 
Garanţia de contractare nu se resti-
tuie operatorului economic, în 
următoarele situaţii: a)nu a fost 
încheiat contractul de vânzare-cum-
părare a masei lemnoase, în condi-
ţiile legii, din culpa operatorului 
economic; b)nu a constituit garanţia 
de bună execuţie, la data încheierii 
contractului; c)îşi retrage oferta în 
perioada de valabilitate a acesteia; 
d)a fost încheiat în termen 
contractul de vânzare-cumpărare a 
masei lemnoase, iar valoarea garan-
ţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte 
pentru constituirea cauţiunii prevă-
zute de art.66 alin.(1) din Legea 
nr.46/2008- Codul silvic, republi-
cată, cu modificările ulterioare, 
pentru constituirea garanţiei de 
bună execuţie şi/sau pentru plata 
contravalorii masei lemnoase 
contractate. Pentru informaţii şi 
date suplimentare va puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei: Resp. 
Fond Forestier- Ing.Danciu Andrei/
Tel.0762.257.833, Resp. Producţie- 
Ing.Negru Raul, Tel.0762.259.147 
-la telefon ocol 0254.775.045, la 
Fax: 0254.775.045 şi prin e-mail: 
os.valeahategului@gmail.com

l Anunţ privind organizarea licita-
ţiei de vânzare masă lemnoasă pe 
picior şi masă lemnoasă fasonată 
producţia anului 2016. Organiza-
torul licitaţiei: Primăria Comunei 
Aluniş, cu sediul în Aluniş, nr.656, 
judeţul Mureş, tel: 0265.553.246, 
fax: 0265.553.112, e-mail: alunis@
cjmures.ro. Data şi ora desfăşurării 
licitaţiei: 11.10.2016, ora 10.00. 
Locul desfăşurării licitaţiei: sediul 
Primăria Comunei Aluniş, cu 

sediul în Aluniş, nr.656, judeţul 
Mureş. Tipul licitaţiei: licitaţie 
publică cu strigare. Licitaţia este 
organizată şi se va desfăşura 
conform prevederilor Regulamen-
tului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
Hotărărea Guvernului nr.617/2016. 
Data şi ora organizării preselecţiei: 
07.10.2016, ora 14.00, la sediul 
Primăriei Aluniş. Data şi ora-limită 
până la care poate fi depusă docu-
mentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: 07.10.2016, 
ora 12.00, la sediul Primăriei 
Aluniş. Lista partizilor care se lici-
tează, preţul de pornire a licitaţiei şi 
pasul de licitare pentru fiecare 
partidă sunt afişate la sediul organi-
zatorului şi pe site-ul: www.ocoale-
deregim.ro. Volumul total de masă 
lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 
este de 1.532mc, din care pe natură 
de produse: -produse principale 
711mc; -produse secundare rărituri 
412mc; -produse de igienă 409mc 
şi, respectiv, pe specii şi grupe de 
specii: -răşinoase 1.072mc; -fag 
438mc; -diverse tari 14mc; -diverse 
moi 8mc. Volumul total de masă 
lemnoasă fasonată, la drum auto 
oferit la licitaţie este de 31mc, lemn 
rotund pentru cherestea din care: 
17 gorun şi 14mc plop. Masa 
lemnoasă pe picior oferită spre 
vânzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publică certi-
ficat. Masa lemnoasă pe picior 
rămasă neadjudecată după înche-
ierea licitaţiei din partizile 833,767, 
58517, 58623, 58621, 58622 se poate 
adjudeca prin negociere, în aceeaşi 
zi, în condiţiile prevăzute de regle-
mentările în vigoare. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la sediul 
organizatorului licitaţiei începând 

cu data de 30.09.2016. Alte infor-
maţii privind organizarea şi desfă-
şurarea licitaţiei: Documentaţia 
integrală privind desfăşurarea lici-
taţiei şi partizile scoase la licitaţie se 
poate obţine de la sediul Primăriei 
Comunei Aluniş, cu sediul în 
Aluniş, nr.656, judeţul Mureş. Neîn-
cheierea contractului de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase 
adjudecate, în termenul maxim de 
10 zile lucrătoare, stabilit prin 
caietul de sarcini, din culpa exclu-
sivă a operatorului economic/
grupului de operatori economici 
adjudecatar, atrage anularea adju-
decării pentru masa lemnoasă 
respectivă şi pierderea garanţiei 
aferente. Garanţia de contractare 
nu se restituie operatorului 
economic, în următoarele: a.nu a 
fost încheiat contractul de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase, în 
condiţiile legii, din culpa operato-
rului economic; b.nu a constituit 
garanţia de bună execuţie, la data 
încheierii contractului; c.îşi retrage 
oferta în perioada de valabilitate a 
acesteia; d.a fost încheiat în termen 
contractul de vânzare-cumpărare a 
masei lemnoase, iar valoarea garan-
ţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte 
pentru constituirea cauţiunii prevă-
zute de art.66, alin.(1) din Legea 
nr.46/2008, Codul silvic (R), pentru 
constituirea garanţiei de bună 
execuţie şi/sau pentru plata contra-
valorii masei lemnoase contractate. 
Pentru informaţii şi date suplimen-
tare vă puteţi adresa organizato-
rului licitaţiei sau la sediul Ocolului 
Silvic Vătava, din Râpa de Jos, 
9 0 A ,  j u d . M u r e ş ,  t e l / f a x : 
0265.555.014.

l Subscrisa CII Potirniche 
Mihaela, cu sediul în Brăila, str.

Oborului, nr.7, bl.AG7, şi sediul 
procesual ales în Brăila, str.Tinere-
tului, nr.45, bl.A52, parter, ap.4, 
desemnată lichidator judiciar al 
Drymon SRL, în Dosar nr. 
1029/113/2014 al Tribunalului 
Brăila, face public următorul anunț 
de supraofertare pentru vânzare 
prin negociere directă, prevăzut de 
art.118, alin.4 din Legea nr.85/2006. 
În conformitate cu hotărârea 
adunării creditorilor din data de 
28.09.2016, a fost aprobată 
vânzarea prin negociere directă cu 
cumpărător identificat la prețul de 
340.000Euro, exclusiv TVA, a 
bunului Hală producție praf de ouă 
- c o n t r u c ț i e  î n  s u p r a f . d e 
3.409,26mp+teren 25.397mp, situat 
în jud.Brăila, Ianca, sat Plopu T36, 
Parcelele 288/1, 288/2, 288/3. 
Proprietate cu destinație indus-
trială, hală producție praf de ouă 
situată în sat Plopu, oraş Ianca, 
Tarla 36, Parcela 288/1, 288/2 şi 
288/3, jud.Brăila. Conform docu-
mentației cadastrale, proprietatea 
este formată din: Teren intravilan în 
suprafață de 25.397,43mp şi 
Construcție Hală producție praf de 
ouă în suprafață construită de 
3.409,26mp. Activul se va vinde ca 
un ansamblu funcțional (imobi-
le+mobile): Filtru sanitar -2 buc.
dotate cu dulapuri metalice, Birouri 
dotate cu imprimantă, calculator, 
scanner, rak internet, Sală de mese, 
Instalație Sanovo pt.producere praf 
de ouă, Instalație ambalare dotată 
cu bandă ambalare, Pasteurizator 
Sanomaxi 500L, Sală recepție 
materie primă, Depozit frig, 
Depozit produs finit, Sală aer 
comprimat, Instalație antiincendiu, 
tablouri electrice. Bunurile mobile 
sunt grevate de sarcini- aduse în 
garanție către creditoare Veneto 

Banca SPA Italia Montebelluna 
Sucursala Bucureşti. Potrivit preve-
derilor art.53 din Legea nr.85/2006, 
bunurile înstrăinate de lichidatorul 
judiciar sunt dobândite libere de 
orice sarcini. Pasul de supraofertare 
este de 5% din prețul de vânzare 
aprobat de creditori, conform 
o f e r t e i  ( 3 4 0 . 0 0 0 E u r o -
x5%=17.000Euro). Potențialii 
cumpărători vor putea depune 
ofertele de supraofertare în termen 
de 30 de zile de la data publicării 
prezentului anunț, prin cerere adre-
sată lichidatorului judiciar cu 
respectarea celorlalte condiții 
prevăzute în caietul de sarcini. 
Persoanele interesate să participe la 
negociere pot achiziționa caietul de 
sarcini de la sediul procesual ales al 
lichidatorului din Brăila, str.Tinere-
tului, nr.45, bl.A52, ap.4, parter, 
începând cu data prezentului 
anunț. Costul unui caiet de sarcini 
este de 500Lei. Nu sunt admise 
supraofertele care nu sunt însoțite 
de dovada consemnării garanției de 
participare de 10% din pretul de 
pornire a supraofertării. Suma va fi 
achitată în contul de avere deschis 
la Banca Veneto Banca SPA -Sucur-
sala Unirii pe numele societății 
debitoare, Cont IBAN: RO40BITR-
BU1RON019385CC01, CUI: 
21071152. Nu sunt admise la nego-
ciere persoanele care nu au depus 
până la termenul limită de 30 de 
zile de la data publicării anunțului 
documentele solicitate prin caietul 
de sarcini. Achiziționarea caietului 
de sarcini este obligatorie pentru 
toți participanții la licitație, iar vizi-
onarea bunurilor scoase la vânzare 
se poate face doar după achizițio-
narea acestuia. Relații suplimentare 
se pot obține la sediul ales lichidato-
rului judiciar situat în Brăila, str.

Tineretului, nr.45, bl.A52, sc.1, 
parter, ap.4, tel./fax: 0727.028.727; 
0339.732.311, e-mail: potirniche.
mihaela@yahoo.com

PIERDERI  
l Pierdut legitimatie student emisa 
de Universitatea Babes-Bolyai. pe 
numele de Cozma Elvira Geor-
giana. O declar nula.

l Pierdut Atestat profesional 
Transport Marfa emis pe numele 
Stoian Marius Silvestru. Il declar 
nul.

l Pierdut contract vanzare-cumpa-
rare, Proces-verbal nr.45850, pe 
numele Pitesteanu Costina. Le 
declar nule.

l S.C. A&I Favorite Team S.R.L. 
cu sediul în str. Patrioților nr. 3, bl. 
PM17, ap. 107, sector 3, C.U.I. 
24386422, J40/14463/2008, declar 
pierdut act constatator şi rezoluție.

l Declar pierdute şi nule legitimația 
de student şi carnetul de student pe 
numele Alexoi Cristian, emise de 
Universitatea Bucureşti, Facultatea 
de Matematică şi Informatică.

l Subsemnatul Mureşan Bogdan, 
administrator al S.C. Business Time 
S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, 
sector 2, şos. Pantelimon nr.255, 
bl.43, sc.G, et.10, ap. 281, C.U.I. 
22481517, înregistrată, la O.R.C. 
sub nr. J40/25/05.01.2009, declar 
pierdut registrul unic de control 
pentru sediul social. Îl declar nul.

l Pierdut atestat ADR nr. 0067386 
eliberat de ARR Maramureş pe 
numele: Both Marinel. Se declară nul.
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