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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Academia Română – Filiala
Iaşi, Institutul de Arheologie
organizează, în ziua de 8 iunie
2016, ora 10.00, concurs pentru
ocuparea postului de cercetător
ştiințific, cu jumătate de normă,
pe perioadă determinată, în
domeniul Preistoria spațiului
românesc, specializarea Civilizații
preistorice la est de Carpați.
Concursul se va desfăşura
conform Legii 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs
se depune în termen de 30 de zile
de la data publicării anunţului, la
sediul Institutului de Arheologie.
Informaţii suplimentare se pot
obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la Biroul Resurse
Umane, Salarizare, telefon:
0332106173/ 0332101115.
l Institutul Oncologic “Prof.
Dr.Alexandru Trestioreanu”
Bucureşti scoate la concurs,
conform HG 286/2011 un post
temporar vacant contractual de
Referent de Specialitate III
(drept) şi un post temporar
vacant contractual de Economist
II (economie) în cadrul Serviciului Evaluare şi Statistică Medicală. Cerințe pentru ocuparea
postului: diplomă de licenţă în
specialitate, 6 luni vechime în
specialitate, concurs pentru
ocuparea postului. Dosarele de
concurs se depun la Serv. RUNOS
din cadrul Institutului până la
data de 13.05.2016, ora 15.00.
Proba scrisă va avea loc în data
de 23.05.2016, ora 9.00, iar proba
interviu va avea loc în data de
25.05.2016, ora 9.00, la sediul
Institutului din Șos.Fundeni,
nr.252, sect.2, Bucureşti. Mai
multe informații pot fi obținute la
avizierul institutului şi pe site-ul
www.iob.ro
l Primăria Mihail Kogălniceanu
organizează la sediul Primăriei
comunei Mihail Kogalniceanu,
judeţul Tulcea, în data 08 iunie
2016, ora 10.00 proba scrisă şi în
data de 10 iunie 2016, ora 10.00
interviul, concurs pentru
ocuparea funcţiei publice vacantă
de referent, clasa III, grad profesional debutant în cadrul
Compartimentului Buget,
Finanțe, Contabilitate. Dosarele
de înscriere la concurs se depun
la sediul Primăriei comunei
Mihail Kogălniceanu, în termen
de maximum 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a. Dosarul de
înscriere trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.49 alin.(1) din
HG nr. 611/2008, cu modificările
şi completările ulterioare. Condiţiile de participare la concurs şi

bibliografia stabilită se afişează la
sediul Primăriei comunei Mihail
Kogălniceanu, judeţul Tulcea.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei comunei
Mihail Kogălniceanu, nr. tel.:
0240563001. Condiţiile de participare specifice sunt: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat.
S.C. Merck Romania S.R.L. cu
sediul în Bucureşti, Calea
Plevnei nr.139, etaj 2, Corp-C,
sector-6, angajează Director
General Adjunct,cu contract
individual de muncă pe durată
nedeterminată.Cerinţele postului:studii superioare, minim
15ani experienţă în activităţi de
vânzări şi management (preferabil în domeniul farmaceutic),
experienţa internaţională în
companii farmaceutice,expunere internaţională,experienţă
în poziţii de management în
cadrul mai multor ţări,abilităţi
excelente de comunicare,gândire analitică,capacitate de
organizare şi planificare,capacitate de a lucra sub presiune şi
extrem de organizat,agilitate şi
inteligenţă,limba engleză nivel
avansat,cunoaşterea avansată a
pachetului Ms Office (Word,
Excell, Power Point).Persoanele
interesate pot trimite CV şi
SCRISOARE DE INTENȚIE
la adresa laura.pricopciuc@
merckgroup.com până la data
de 13.mai.2016.
l Direcţia de Impozite şi Taxe
Locale Sector 6 anunţă organizarea concursului pentru
ocuparea funcţiilor publice de
execuţie vacante, respectiv: -1
post referent, clasa III, grad
profesional superior în cadrul
Serviciului Impunere Persoane
Fizice şi Urmărire Debite Centrul
3; -1 post inspector, clasa I, grad
profesional debutant în cadrul
Serviciului Impunere Persoane
Fizice şi Urmărire Debite.
Conditii generale: Candidații
trebuie să îndeplinească condițiile
prevăzute de art.54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Condiții de ocupare a
postului de referent, clasa III,
grad profesional superior: Studii
medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției publice de execuție de
grad profesional superior– minim
9 ani. Condiții de ocupare a
postului de inspector, clasa I, grad
profesional debutant: Condiții
generale: Studii universitare de
licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă în unul

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Bușteni. Anunţ licitaţie. A.J.F.P. Prahova - S.F.O.
Buşteni anunţă organizarea licitaţiei privind vânzarea unui bun
mobil - birotică, Copiator Konica Minolta C550 Controller Fiery,
achiziţionat în anul 2012, la sediul din oraş Buşteni, str. Nestor
Ureche, nr. 3, în data de 19.05.2016, ora 13.00. Bunul este
proprietatea debitorului Asociația Idei Pentru Viitor, C.U.I.
16170095, cu sediul în Ploieşti, str. Crivăţului, nr. 22, judeţul
Prahova şi este depozitat în Azuga, str. Independenţei, nr. 13.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 28.971 lei, exclusiv TVA.
Pentru bunul respectiv s-a constituit ipotecă legală, în favoarea
A.J.F.P. Prahova - S.F.O. Bușteni, pentru obligaţiile fiscale restante
ale debitorului. Anunţul nr. 16210/05.05.2016 poate fi consultat
la sediul organului fiscal şi pe site-ul ANAF (licitaţii). Pentru date
suplimentare, privind condiţii de participare şi actele necesare la
depunerea ofertelor, puteţi apela nr. de telefon 0244.320.155;
persoană de contact: Aldea Cristin.
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din domeniile: ştiințe juridice sau
ştiințe administrative sau ştiințe
economice sau ştiințe ale comunicării sau ştiințe inginereşti;
Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției
publice de execuție de grad profesional debutant– nu este cazul.
Dosarele de înscriere în vederea
susţinerii concursului se pot
depune în termen de 20 de zile de
la data publicării anunţului, la
s e d i u l D . I . T. L . S e c t o r 6 .
Concursul va avea loc în data de
07.06.2016 ora 10.00 –proba
scrisă şi în data de 09.06.2016 ora
14.00 –susţinerea interviului, la
sediul D.I.T.L. Sector 6 din Str.
Drumul Taberei, nr.18. Bibliografia, cerinţele pentru ocuparea
postului şi actele necesare pentru
dosarul de înscriere sunt afişate la
sediul D.I.T.L. Sector 6, iar relaţii
suplimentare se pot obţine de la
Compartimentul Managementul
Resurselor Umane– tel.
0374.817.720.
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.
Avalanşei nr. 20-22, scoate la
concurs, în data de 20.05.2016,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei următorul post vacant:
consilier, grad profesional superior –Serviciul Control şi Recuperare Debite. Condiţii specifice de
participare 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 în domeniul ştiinţelor
economice; 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; Înscrierile se fac în termen
de 8 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul
ANOFM.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Constanţa, cu sediul în
Constanţa, Str.Lacului nr. 14,
scoate la concurs, în data de
20.05.2016, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei următoarele posturi temporar vacante:
1. Consilier, grad profesional
superior-Compartiment Analiza
Pieţei Muncii, Programe de
Ocupare şi Implementare Măsuri
Active. 2. Inspector, grad profesional superior– Compartiment
EURES. Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac în termen
de 8 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM
Constanţa.

l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov,
cu sediul în Bucureşti, Sector 4,
Str. Ruginoasa nr.4, scoate la
concurs, în data de 20.05.2016,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei următorul post temporar
vacant: inspector, grad profesional principal – Compartiment
Execuţie Bugetară, Financiar,
Contabilitate şi Administrare
Fond Garantare. Condiţii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie temporar vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 5 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac în termen
de 8 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM
Ilfov.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Prahova, cu sediul în Ploieşti, Str.
Nicolae Iorga, nr. 1, scoate la
concurs, în data de 20.05.2016,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post temporar
vacant: 1. inspector, grad profesional principal–Compartiment
Control, Îndeplinirea Măsurilor
Asiguratorii şi Executare Silită a
Debitelor. Condiţii specifice de
participare la concursurile pentru
ocuparea funcţiilor publice de
execuţie temporar vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 5 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet-nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac în termen
de 8 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM
Prahova.
l Ansamblul Artistic Profesionist
’’Doina Gorjului’’ Tg-Jiu, cu
sediul în Tg-Jiu, str. Traian nr.5 ,
organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual
vacant de execuție pe perioadă
nedeterminată de – contabil – din
cadrul Ansamblului Artistic
Profesionist ’’Doina Gorjului’’
Tg-Jiu, județul Gorj. Concursul
se va desfăşura la sediul Ansamblului Artistic Profesionist
’’Doina Gorjului’’ din Tg-Jiu şi va
consta în următoarele probe: proba scrisă în data de 31 mai
2016, ora 10.00; - proba interviu
în data de 02 iunie 2016, ora
10.00; Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiții: I. Condiții generale
prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr.
286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale; II. Condiții specifice: - să fie
absolvent de studii medii economice; - să aibă o vechime în specialitatea studiilor de minim 7 ani;

- cunoştințe operare PC (atestare
prin documente emise de instituții
sau alte entități de specialitate).
Dosarele de concurs se depun la
sediul Ansamblului Artistic
Profesionist ’’Doina Gorjului’’
Tg-Jiu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării prezentului anunț în Monitorul Oficial al
României, Partea III-a, respectiv
20 mai 2016 ora 14.00. Relații
suplimentare se pot obține de la
sediul Ansamblului Artistic
Profesionist ’’Doina Gorjului’’
Tg-Jiu, la secretariatul instituției,
telefon 0253/216179.

VÂNZĂRI CASE
l Vând vilă nouă stațiunea Băile
Olăneşti, 263 mp cu 6 dormitoare,
living – 40 mp; încălzire podea;
bucătărie mare, 2 bai, 3 WC-uri,
încălzire pe lemne, curent şi
solară; acces gaze; curent mono şi
trifazic; apă curentă + fântână,
canalizare; magazie, foişor, 2
terase deschise; parțial mobilată.
Se poate folosi şi ca pensiune;
teren 1730 mp, poziție stradală.
Merită văzută. Preţ 420.000 Euro,
negociabil. Pentru oferte serioase,
colaborăm şi cu agenţii imobiliare. Relații la telefon:
0765/039813. Site vizualizare
poze: http://curieruldevalcea.ro/
anunturi/.

CITAȚII
l Dinu I.Ștefan este chemat la
data de 18.05.2016 la Judecătoria
Craiova în calitate de pârât în
dosarul nr. 26358/215/2015,
complet CF2, ora 10.30.
l Se citează numita Paraschiva
Izabella, la Judecătoria Horezu,
în dosar nr 1969/241/2015, la data
de 30.05.2016, având ca obiect
divorț.

cunoscut în Borşa, str. Rapsodiei,
nr. 51A, jud. Maramureş şi la
părinți: în Borşa, str.Birț, nr.82,
Borşa, jud.Maramureş sau în
Borşa, str.Fruntea lui Birț, nr. 20,
jud.Maramureş, în dosarul
nr.700/336/2015, având ca obiect
divorț, pentru termenul de judecată din 25 mai 2016, ora 8.30, la
Judecătoria Vişeu de Sus, reclamant fiind Timiş Toader Ioan.
l Parfene Nadiia, cu ultimul
domiciliu cunoscut în sat
Gârbeşti, comuna Țibana, jud.
Iaşi este citată la Judecătoria
Civilă Iaşi în data de 20.05.2016,
complet C24, ora 8.00, în proces
de divorț, dosar nr. 333/245/2016.
l S.C. Termo Glas Security
S.R.L., cu sediul social în Mun.
Iaşi, Bvd. Ștefan cel Mare şi
Sfânt, nr. 15A, jud. Iaşi, înregist r a t ă l a O R C I a ş i s u b n r.
J22/1451/2008, având CUI RO
23848140, este citata la Tribunalul Iasi, camera S.V.-et.IV,
Complet civ CM 7, in data de
25.05.2016, ora 9.00, in calitate de
parata, in proces cu Chelariu
Gheorghe, dosar nr. 2208/99/2015,
pentru fond – drepturi banesti.
l Numiţii, Rădulescu Marin,
Rădulescu Nicolae, cu ultimul
domiciliu cunoscut în România,
Bucureşti, sector 2, str. Ropotului
nr. 37 şi Barbu (fostă Rădulescu)
Ștefania, cu ultimul domiciliu
cunoscut în România, Bucureşti,
sector 3, b-dul Leontin Sălăjan nr.
49, bl. E1, sc. A, et. 3, ap. 16, sunt
citaţi la Judecătoria Sector 2
B u c u r e ş t i î n d o s a r u l n r.
28038/300/2012 pentru data de
16.05.2016, ora 08.30, în calitate
de pârâţi.

l Se citează pârâta Timiş
Mariana, cu ultimul domiciliu

l Sbiera I. Ioan cu reşedința in
satul Sineşti, comuna Sineşti ,
jud. Iaşi şi dom. în satul Horodnic
de Sus nr. 298, comuna Horodnic,
jud. Suceava, stimate domn
sunteți chemat în această
instanță, camera Sala 3, complet
c12 m, în data de 08 iunie 2016,
ora 8.30 în calitate de pârât în
dosar nr. 20223/245/2015, în
proces cu Sbiera Elena-Simona în
calitate de reclamantă. În caz de
neprezentare a părților, se va
putea trimite un înscris, judecata
urmând a se face în lipsă. Prin
înmânarea citației, sub semnătură
de primire, personal ori prin
reprezentant legal sau convențional ori prin funcționarul sau
persoana însărcinată cu primirea
corespondenței pentru un termen
de judecată, cel citat este

Ministerul Finanţelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Giurgiu. Biroul Juridic.
Citaţie. Domnul Carlovici
Mihail, domiciliat în Mun.
Giurgiu, str. Plevnei, nr. 68,
jud. Giurgiu, sunteţi chemat în
instanţă, în data de
24.05.2016, ora 12,30, la
Judecătoria Giurgiu, cu sediul
în str. Episcopiei, nr. 13, sala 4,
camera sala 4, Complet CN 5,
pentru a participa, în calitate
de pârât, la judecarea
dosarului numărul 8806/236/
2015, aflat pe rolul acestei
instanţe, având ca obiect
partaj bunuri comune, în
contradictoriu cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Giurgiu.

Ministerul Finanţelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Giurgiu. Biroul Juridic.
Citaţie. Doamna Carlovici
Maria Georgeta, domiciliată în
Mun. Giurgiu, str. Plevnei, nr.
68, jud. Giurgiu, sunteţi
chemată în instanţă, în data
de 24.05.2016, ora 12,30, la
Judecătoria Giurgiu, cu sediul
în str. Episcopiei, nr. 13, sala 4,
camera sala 4, Complet CN 5,
pentru a participa, în calitate
de pârâtă, la judecarea
dosarului numărul 8806/236/
2015, aflat pe rolul acestei
instanţe, având ca obiect
partaj bunuri comune, în
contradictoriu cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Giurgiu.

l Se citează Buşu Vasilica, la
Judecătoria Horezu, în dosar nr
1723/241/2015, la data de
16.06.2016, având ca obiect
divorț.
l Vicol Marilena, ultim domiciliu
cunoscut în comuna Băneşti, sat
Urleta, Str. Belu Nr. 216, Prahova,
este citată că pârâtă la Judecătoria Campina la data de
30.05.2016 în dosar
6326/204/2015- revendicare,
grăniţuire şi pretenţii cu reclamant Fundaţia APC Preşedinte
Barisone Angelo.
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www.jurnalul.ro
prezumat că are în cunoștință și
termenele de judecată ulterioare
aceluia pentru care citația i-a fost
înmânată.

NOTIFICĂRI
l Lichidatorul judiciar al SC
Concept Art Invest SRL anunt
deschiderea procedurii simplificate a falimentului prevazuta de
Legea nr. 85/2014 in dosarul nr.
40751/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a-VII-a
Civila. Termenul limita pentru
depunerea declaratiilor de
creanta 13.06.2016. Termen de
verificare a creantelor, intocmire,
afisare si comunicare a tabelului
preliminar al creantelor la
24.06.2016. Termen de intocmire
si afisare a tabelului definitiv la
20.07.2016. Sedinta adunarii
generale a creditorilor la data de
30.06.2016.

DIVERSE
l Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, anunta prin
prezenta, numirea acesteia in
calitate de lichidator judiciar a
debitoarei Innerpoint SRL cu
sediul in București Sectorul 2,
Şos. Mihai Bravu, Nr. 139-145,
Bloc D10, Scara 1, Etaj 5, Ap. 18,
CUI 25537329, J40/5756/2009, cu
indeplinirea atributiilor prevazute
de legea 85/2014, conform incheierii de sedinta din data de
19.04.2016 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII a
Civila in dosar nr. 23438/3/2014,
prin care s-a dipus înlocuirea
lichidatorului judiciar CII
Harsescu Nioleta cu lichidatorul
judiciar Evrika Insolvency
IPURL.
l Subscrisa SC DEDEMAN
SRL,identificată prin CUI
2816464 cu sediul în Jud.Bacău,
Municipiul Bacău, strada Alexei
Tolstoi nr.8,titular al PUZ "Extindere magazin Dedeman"-amplasat în str.Acţiunii nr.2-4,
sector_4, București anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu pentru planul
menţionat și declanșarea etapei
de încadrare.Prima versiune a
planului poate fi consultată la
sediul Agenţiei APM București
din Aleea Lacul Morii nr.1 (în
spatele benzinăriei Lukoil), sector
6, de luni până joi între orele 9.0011.00. Observaţii/comentarii și
sugestii se primesc în scris la
sediul A.P.M.B., în termen de
15zile de la data publicării anunţului.

LICITAȚII
l Consiliul Local Valiug, cu
sediul în comuna Valiug, nr.56,
organizează licitaţie publică
pentru concesionarea unui teren
în suprafaţă de 665mp, aflată în
domeniul public al comunei
Valiug, înscris în CF nr.30090 nr.
cad.30090, în vederea construirii
unei anexe gospodărești. Ofertanţii pot fi persoane fizice sau
juridice, române sau străine.
Ofertele, în 2 exemplare, se depun
la sediul Primăriei comunei
Valiug, în același loc putând fi
studiată documentaţia care stă la
baza concesionării și poate fi achiziţionat caietul de sarcini al
concesiunii. Documentaţia de
atribuire poate fi achiziţionată
după efectuara plăţii sumei de
900Lei, suma ce cuprinde caietul
de sarcini precum și taxa de participare la licitaţie și garanţia de

participare la licitaţie, la caseria
Primăriei comunei Valiug. Ofertanţii rămân angajaţi pentru
termenele ofertelor până la
desemnarea câștigătorului licitaţiei publice. Data limită de depunere a ofertelor este 30.05.2016,
ora 15.00, iar deschiderea ofertelor se va face în data de
31.05.2016, ora 11.00, la sediul
Primăriei comunei Valiug. Informaţii suplimentare la telefon:
0255.235.691.
l Consiliul Local Valiug, cu
sediul în comuna Valiug, nr.56,
organizează licitaţie publică
pentru vânzarea unui teren în
suprafaţă de 2155mp, af lată în
domeniul public al comunei
Valiug, înscris în CF nr.31882 nr.
cad.31882. Ofertanţii pot fi
persoane fizice sau juridice,
române sau străine. Ofertele, în 2
exemplare, se depun la sediul
Primăriei comunei Valiug, în
același loc putând fi studiată
documentaţia care stă la baza
vanzarii și poate fi achiziţionat
caietul de sarcini al vânzării.
Documentaţia de atribuire poate
fi achiziţionată dupa efectuara
plăţii sumei de 900Lei, sumă ce
cuprinde caietul de sarcini
precum și taxa de participare la
licitaţie și garanţia de participare
la licitaţie, la caseria Primăriei
comunei Valiug. Ofertanţii rămân
angajaţi pentru termenele ofertelor până la desemnarea câștigătorului licitaţiei publice. Data
limită de depunere a ofertelor
este 30.05.2016, ora 15.00, iar
deschiderea ofertelor se va face în
data de 31.05.2016, ora 11.00, la
sediul Primăriei comunei Valiug.
I nfo r m a ţ i i s upl i m e nt a r e l a
telefon: 0255.235.691.
l Debitorul SC Monalisa Investments SRL societate în faliment,
prin lichidator judiciar DINU,
URSE ŞI ASOCIAȚII S.P.R.L.,
scoate la vânzare următoarele
imobile: 1.Teren extravilan situat
în com. Ştefăneștii de Jos, județul
Ilfov, tarlaua 10, parcela 40/3/25,
în suprafață de 12.000 mp. Prețul
de pornire al licitației este de
102.060 euro exclusiv TVA. Prețul
caietului de sarcini este de 2.000
lei exclusiv TVA. 2.Teren extravilan situat în com. Ştefăneștii de
Jos, județul Ilfov, tarlaua 10,
parcela 40/4/23, în suprafață de
22.336 mp. Prețul de pornire al
licitației este de 189.968 euro
exclusiv TVA. Prețul caietului de
sarcini este de 3.000 lei exclusiv
TVA. 3.Teren extravilan situat în
com. Ştefăneștii de Jos, județul
Ilfov, tarlaua 10, parcela 40/3/26,
în suprafață de 12.800 mp. Prețul
de pornire al licitației este de
108.864 euro exclusiv TVA. Prețul
caietului de sarcini este de 2.000
lei exclusiv TVA. Participarea la
licitație este condiționată de
c o n s e m n a r e a î n c o n t u l n r.
RO31BFER140000010832RO01,
deschis la Banca Comercială
Feroviară, Ag. Popa Tatu, sub
sancţiunea decăderii, cel mai
târziu până la data ședinței de
licitație, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației, de
achiziționarea până la aceeași
dată a Caietelor de sarcini și a
Regulamentului de licitație
pentru proprietățile imobiliare.
Prețul Caietului de sarcini se
achită prin OP în contul nr.
RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK -Sucursala
Dorobanți, pe seama administratorului judiciar Dinu Urse și
Asociații SPRL sau în numerar la
sediul lichidatorului judiciar din
București, Str. Buzești nr. 71, et. 2,

cam. 203, sector 1. Pentru imobilele menționate mai sus, prima
ședință de licitație a fost fixată în
data de 16.05.2016, ora 15.00, iar
dacă bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe
de licitații vor avea loc în datele
de 23.05.2016, 30.05.2016,
06.06.2016, 13.06.2016,
20.06.2016, 27.06.2016,
04.07.2016, 11.07.2016 și
18.07.2016 ora 15.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul lichidatorului judiciar din
București, Str. Buzești nr. 71, et. 2,
cam. 203, sector 1. Pentru relații
suplimentare sunați la tel.:
021.318.74.25, dinu.urse@gmail.
com.
l Direcţia Silvică Vâlcea, organizează în ziua de luni 23.05.2016,
ora 11.00, la sediul său din str.
Carol I, nr. 37, mun. Rm.Vâlcea,
tel 0250/735840 licitație publică
deschisă cu strigare, pentru
vanzarea urmatoarelor mijloace
fixe, scoase din functiune: 1.
Canton silvic Verdita - OS Dragasani -valoare pornire licitatie
fara T.V.A - 12 500 lei. 2.Canton
silvic Cetateaua- OS Dragasani
-valoare pornire licitatie fara
T.V.A - 2 500 lei. 3. Tractor
agricol TIH - O.S. Dragasani-valoare pornire licitatie fara T.V.A
- 5 200 lei . 4. Dacia double cabina1,9D - O.S.Babeni-valoare
pornire licitatie faraT.V.A - 3 000
lei. 5. Salupa - O.S. Voineasa-valoarea de pornire fara T.V.A. - 2
500 lei. - Saltul de supralicitare
este 1% din valoarea de pornire la
licitatie a mijlocului fix in lei
intregi fara T.V.A; Garantia de
participare este 5% din valoarea
de pornire la licitatie a mijlocului
fix in lei intregi fara T.V.A.;
Tariful de participare la licitatie
este de 50 lei /participant inclusiv
T.V.A. La licitatie poate participa
orice persoana fizica sau juridica,care prezinta, pina la data de
20.05.2016, ora 14.30, la sediul
vinzatorului, urmatoarele: cererea de inscriere la licitatie,cu
specificarea activelor pentru care
liciteaza; - documentele care
certifica identitatea si calitatea
ofertantului, respectiv: a) pentru
persoane juridice romane si
persoane fizice inregistrate la
O.N.R.C.:certificatul constatator,eliberat de ONRC, si Certificatul Unic de Inregistrare. b)
pentru persoane juridice straine,
copia actului de inmatriculare a
societatii comerciale (tradus in
limba romana si legalizat); c)
pentru persoane fizice romane:
copie a actului de identitate; d)
pentru persoane fizice straine:copie a actului de identitate
tradus in limba romana si legalizat. -dovada achitarii garantiei
cu TVA la activele pe care le liciteaza si a tarifului de participare.
- daca este cazul,imputernicirea
acordata reprezentantului ofertantului. Documentele depuse vor
fi prezentate si in original sau in
copie legalizata pentru stabilirea
conformitatii documentelor
depuse. Alte precizari: Terenurile
aferente constructiilor (cantoane
silvice) apartin persoanelor fizice
carora le-au fost retrocedate in
baza legilor de fond funciar.
Relatii suplimentare se pot
obtine: ing Oprescu Ion, telefon
0730652565.
l Anunț de participare la licitație
pentru închirierea unor suprafeţe
de teren din albiile minore. 1.
Informaţii generale: Administraţia Bazinală de Apă Olt, str.
Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,

judeţul Vâlcea, cod fiscal RO
23730128 telefon:0250/ 739.881,
fax:0250.738.255. 2. Obiectul si
durata închirierii: închiriere teren
pentru o durată de 2 ani. 3.
Condiţiile de participare: dovada
cumpărării caietului de sarcini;
garanția de participare la licitatie
– 10% din valoarea minimă a
chiriei anuale; certificatul constatator emis de ORC, valabil la data
deschiderii ofertelor; certificate
constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata
a impozitelor si taxelor către stat
inclusiv cele locale; certificat de
atestare fiscală; cazier fiscal emis
MF; cazier judiciar al administratorului; bilanţul contabil pentru
ultimii 2 ani, vizat de administraţia fiscală; fisa de informatii
generale privind cifra de afaceri
pe ultimii 3 ani; declarație că nu
se află in litigiu cu titularul dreptului de administrare. 4. Cuantumul și forma garanţiei de
participare: 10% din valoarea
minimă a chiriei anuale, constituită prin ordin de plată sau
scrisoare de garanţie bancară în
favoarea Administraţiei Bazinale
de Apă Olt. 5. Descrierea succintă
a bunului ce urmează a fi închiriat: Închiriere suprafeţe de teren
în albia minoră a râului Olt din
Jud.Vâlcea și Jud.Olt, pentru
înlăturarea materialului aluvionar: Județul Vâlcea. Lotul 1 –
9.909 mp teren în albia minoră a
pârâului Olănești (ac. Vlădești),
situat în localitatea Vlădești,

județul Vâlcea. Lotul 2 – 12.500
mp teren în albia minoră a râului
Olt (ac. Drăgășani), situat în Loc.
Dobroteasa, Jud.Olt.. Județul Olt
Lotul 1 –10.000 mp teren în albia
minoră a râului Olt (ac.Ipotești),
situat în Com.Milcov, Jud.Olt
Lotul 2 – 21.120 mp teren în albia
minoră a râului Olt (ac.Arcești),
situat în Loc. Mamura, Jud.Olt. 6.
Data, locul și ora limitã de
primire a ofertelor: 27.05.2016
până la ora 1000 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,
Str. Remus Bellu nr. 6, Rm.
Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data și
locul deschiderii acestora:
27.05.2016 începand cu ora 1030
la sediul Administraţiei Bazinale
de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr.
6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8.
Modul de obţinere a caietului de
sarcini : de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Biroul
Patrimoniu - Cadastru, contravaloarea acestuia fiind de 1.205,81
lei/lot. 9. Durata în care ofertanţii
rãmân angajaţi prin termenii
ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile
calendaristice de la data licitației
deschise organizată pentru atribuirea contractului de închiriere.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator nr.
14334 din 07.03.2014 emis pentru
LUCIMAR SRL. Se declara nul.
l Pierdut Contract construire
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nr.145/3/2.02.1976 și Proces verbal
din 2.02.1977, pe numele Stroe
Virgil și Stroe Mihaela Cătălina.
Le declar nule.
l
Pierdut Contract
nr.14764/15.11.1973, Proces-verbal
eliberat în 19.11.1973 și Act adiţional din 30.11.1973, pe numele
Voiculescu Eugenia și Voiculescu
Constantin. Declar nule.
l Societatea Iridis Impex SRL cu
sediul social în București
sector_1, str.Cotești nr.36B,număr
de înregistrare în Registrul Comerului J40/4469/2002 și CUI
14664998 a pierdut certificatul
constator de la punctual de lucru
din București sector_1, Bd.Bucureștii Noi nr.125. Îl declară nul.
l P. F. A . A n d ă n u ț ă C t i n
Gheorghe, declară pierdute 2
certificate constatatoare nr. 16786
eliberate la 07.04.2009 de O.R.C.
Mehedinți. Se declară nule.
l Petcu Cristina, pierdut pașaport seria RT nr. 987980 (nul) –
Pașapoarte Sector 5.
l Declar pierdut (nul) certificatul
de membru al O.T.D.R. eliberat
de Ordinul Tehnicienilor Dentari,
serie A, nr. 1626, pe numele Dinu
Alexandru Gabriel.
l Pierdut atestat transport marfă
pe numele de Furdui Vasile. Îl
declar nul.

