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OFERTE SERVICIU
l Primăria Comunei Lița, cu sediul în 
localitatea Lița, str.Principală, nr.188, 
judeţul Teleorman, având temei legal 
HG nr.286/2011, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -Mecanic utilaj: 1 post. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 28 aprilie 2016, 
ora 10.00;  -Proba interviu în data de 29 
aprilie 2016, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-Şcoală profesională sau curs calificare 
mecanic; -Vechime minimă 5 ani. 
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 Primăriei comunei Lița. 
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei 
comunei Lița, persoană de contact: 
Nonea Marian, telefon: 0741.169.864, 
tel./fax: 0247.359.506/0247.359.577, 
E-mail: primaria.lita@yahoo.com 

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-11, 
organizează concurs în data de 
28.04.2016 pentru ocuparea a 3 posturi 
vacante de asistent medical debutant 
PL, specialitatea laborator, pe durată 
nedeterminată, la Laborator analize 
medicale. Condiţii de participare: 
diplomă de şcoală sanitară postliceală 
sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guver-
nului nr .797/1997 privind echivalarea 
studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, 
promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare, 
specialitatea medicină generală. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
în data de 27.04.2016, ora 9.00 -proba 
scrisă şi în data 03.05.2016, ora 9.00 
-proba interviu. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.R.U.N.O.S., în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, până în data de 20.04.2016 
şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Bibliografia şi tematica 
de concurs sunt afişate la sediul unităţii 
şi pe site-ul spitalului (www.spjslatina.
ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.R.U.N.O.S. sau la nr.de 
telefon: 0349.802.550.

l Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bacău, cu sediul în str.Oituz, nr.23, 
organizează concurs de ocupare a func-
ţiei publice de execuție vacante de refe-
rent, clasa III, gradul profesional 
superior, Serviciul Calitatea Factorilor 
de Mediu. Concursul se organizează la 
sediul instituţiei, în data de 10 mai 
2016, ora 10.00 (proba scrisă). Dosarele 
de înscriere la concurs se pot depune la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Bacău în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină actele şi documentele 
prevăzute de art.49 din H.G.611/2008, 
modificată de HG 1173/2008. Condiţiile 
de desfăşurare a concursului, condiţiile 
de participare la concurs, bibliografia şi 
actele solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere, sunt afişate la 
sediul instituţiei şi pe pagina de internet 
http://www.apmbc.anpm.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
instituţiei şi la numărul de telefon: 
0234.512.750.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, Bdul.Revolu-
ţiei, nr.77, judeţul Arad, organizează 
concurs în vederea ocupării următo-
rului post vacant: -1 (un) post de 
Administrator patrimoniu gr.IS cod 
COR 263111, pe perioadă nedetermi-
nată, în cadrul serviciului social admi-

nistrativ. Condiţii specifice: -Studii 
superioare de lungă durată: Ştiinţe 
economice; - Vechime în domeniul 
postului cu studii superioare: minim 5 
ani; Data limită de depunere a dosa-
relor de concurs 20.04.2016, ora 16.00. 
Data susţineri i  probei  scrise: 
04.05.2016, ora 10.00, la Sediul 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, 
B-dul.Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce 
cuprinde conţinutul dosarului de 
concurs, condiţiile generale şi specifice, 
calendarul de desfăşurare a concursu-
rilor, bibliografia şi, după caz, tema-
tica, se publică pe portalele www.
posuri.gov.ro şi pe www.uav.ro. Infor-
maţii suplimentare referitoare la 
concursurile de mai sus pot fi solicitate 
de la Biroul resurse umane-salarizare 
a universităţii, telefon: 0257.280.702, 
interior 4128.

l Şcoala Gimnazială „Înv. M. Geor-
gescu” Celaru, cu sediul în localitatea 
Celaru, str.Popeşti, nr.130, judeţul Dolj, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: 1.
Muncitor calificat -fochist: 1 post; 2.
Îngrijitor: 1/2 post; conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba practică în data de 
28.04.2016, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 06.05.2016, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -condițiile de studii: medii, 
minim 12 clase; -vechime în muncă: 
minim 6 luni; -certificat calificare 
fochist (pentru funcţia de muncitor 
calificat -fochist); -autorizaţie ISCIR 
pentru cazane de joasă presiune 
(pentru funcţia de muncitor calificat 
-fochist); -cunoştinţe de legislaţie speci-
fică locului de muncă; -cunoştinţe în 
domeniul Sănătăţii şi Securităţii în 
Muncă şi PSI. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Şcolii Gimna-
ziale „Înv.M.Georgescu” Celaru, din 
localitatea Celaru, str.Popeşti, nr.130, 
judeţul Dolj. Relaţii suplimentare la 
s e d i u l :  Ş c o l i i  G i m n a z i a l e 
„Înv.M.Georgescu” Celaru, din locali-
tatea Celaru, str.Popeşti, nr. 130, judeţul 
Dolj, persoană de contact: Dumitrescu 
Lucian, telefon: 0766.517.540.

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

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

DISPARIȚII  
l La Judecătoria Tulcea a fost înregis-
trată cererea având ca biect deschiderea 
procedurii de declarare a morții numi-
tului Cojan Vasile, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Tulcea, str. Eternității  
nr.40, bl.N7, sc.C, ap. 10, jud. Tulcea, cu 
invitația ca orice persoană să comunice 
datele pe care le cunoaşte în legătură cu 
cel dispărut.

CITAȚII  
l Este citată Peters Florentina Adina 
în dosarul 656/304/2015 la Judecătoria 
Segarcea pentru data de 03.05.2016.

l Este citat Zdrenghea Alin în dosarul 
1474/304/2015 la Judecătoria Segarcea 
pentru data de 19.04.2016.

l Matei Silvia este chemată la Judecă-
toria Zimnicea în data de 14.04.2016 în 
dosarul civil 1884/339/2015 în calitate 
de pârât în proces cu Matei Ion, pentru 
divorţ.

l Stan Cristina citează pe Oprea 
Sandu, în data de 12.04.2016, la Jude-

cător ia  Horezu,  în  dosar  nr. 
649/241/2015, având ca obiect exerci-
tarea autorității părinteşti.

l Băuțoi Valentin, domiciliat în com. 
Niculițel, jud. Tulcea este chemat la 
Judecătoria Tulcea în data de 
20.04.2016 pentru divorț fără copii.

l Judecătoria Iasi, Complet 3, dosar 
34650/245/2012, numitii Spiridon 
Mariea, loc. Constanţa, bvd. Alexandru 
Lăpuşneanu nr. 193, Giosan Elena, loc. 
Campulung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 
6, Dragomirescu Aglaia, loc.  Piteşti, bvd 
Petrochimi[tilor, bl. B21, Doboş Eugenia, 
loc. Timişoara, str. Silistra nr. 7, Doboş 
Felicia, Doboş Viorel, Ruja Iuliana, com. 
Andrieşeni, jud. Iaşi, se citeaza pentru 
termenul din 9 mai 2016, ora 9.00.

l Numiţii Dumitru Marius Aurelian, 
domiciliat în Piteşti, str. Exerciţiu nr. 83, 
Bl. P8, sc. A, ap.14, Dumitru Ionuţ 
Eusebiu, domiciliat în sat Bradu, 
comuna Bradu, str. Principală nr. 285 şi 
Dumitru Gelu, domiciliat în sat Făcăle-
ţeşti, com. Cocu, nr. 109, jud. Argeş sau 
Calea Bascovului nr. 33, Piteşti, Argeş, 
sunt citaţi la Tribunalul Sibiu în data de 
07.04.2016, în Dosarul 11356/306/2009* 
în proces civil cu Gălbenuşă Vasile 
Gabriel. 

l Se citează S.C.Socogen SPA Pievepe-
lago (26760794), cu ultimul sediu 
cunoscut în Bucureşti, str. Siriului, nr. 
20, sector 1, pentru data de 25 aprilie 
2016, ora 09.00, la Judecătoria 
Segarcea, camera Complet C3 în 
dosarul nr. 2137/304/2014 în calitate de 
pârât, în proces cu Unitatea Adminis-
trativ Teritorială Comuna Giurgiţa în 
calitate de reclamant pentru pretenţii.

l Medeleanu Ioan Remus, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în municipiul 
Piteşti, Aleea Seneslau, nr.2B, bl.I1, sc 
.A, et.1, ap.8, jud.Argeş, este citat în 
calitate de intimat la Judecătoria 
Piteşti-Secția civilă, oraş Piteşti, str .
Eroilor, nr.5, cod poştal 110416, județul 
Argeş, camera sala 3, complet c4-1, în 
dosarul civil nr. 7183/280/2015, cu 
termen de judecată la 21 aprilie 2016, 
ora 08.30, pentru fond contestație la 
executare+suspendare executare, în 
proces cu intimata BCR SA prin 
COFACE ROMÂNIA şi contestatoarea 
Direcția de Investigare a Infracțiunilor 
de Criminalitate Organizată şi Tero-
rism.

DIVERSE  
l Motolube SRL, J40/7602/2010, CUI 
27266820, informează pe cei interesaţi 
că s-a depus solicitarea pentru emiterea 
autorizaţiei de mediu pentru activităţile 
de dezasamblarea maşinilor scoase din 
uz pentru recuperarea materialelor, 
codCAEN 3831; Recuperarea materia-
lelor reciclabile sortate", cod CAEN 
3832, desfăşurate la punctul de lucru 
din Bucureşti, S5, Str.Inclinata, Nr.129. 
Informaţii se pot solicita la sediul APM 
BucureştI.

l In vedere solutionarii dosarului de 
reconstituire a dreptului de proprietate 
d-na Guta Elisabeta, fiica lui Simion 
Dumitru si Simion Joita, nascuta la 
data de 03.05.1950 in localitatea 
Focsani,cu ultimul domiciliu cunoscut 
in mun. Focsani, str. Aleea Echitatii, nr. 
19, bl. P1,sc.IV, Et.III ap.75,judetul 
Vrancea este invitata sa se prezinte la 
sediul Primariei comunei Vulturu,ju-
detul Vrancea pana cel tarziu la data de 
11.04.2016.In caz de neprezentare 
dosarul va fi respins.

l În baza art.26 alin.(9) din Legea 
nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice, 
pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, Hotărârea nr.52 pentru apro-
barea calendarului acţiunilor din 
cuprinsul perioadei electorale a alege-
rilor locale din anul 2016, publicată în 
Monitorul Oficial, nr.109 din 11 
februarie 2016, vă aducem la cunoş-
tinţă că vineri, 8 aprilie 2016, ora 12.00, 

va avea loc tragerea la sorţi efectuată 
de Preşedintele Tribunalului Ilfov 
privind desemnarea preşedinţilor biro-
urilor electorale de circumscripţie şi a 
locţiitorilor acestora. Tragerea la sorţi 
va avea loc la sediul Tribunalului Ilfov 
din oraşul Buftea, str.Ştirbei Vodă, 
nr.24, judeţul Ilfov. Preşedintele Tribu-
nalului Ilfov, Judecător Evelina 
Oprina.

l Anunţ de participare pentru acor-
darea de finanţări nerambursabile de la 
bugetul comunei ariceştii rahtivani 
pentru activităţi nonprofit în domeniul 
sportiv, aferent anului 2016 Proiectele 
pentru care se solicită finanţare neram-
bursabilă de la bugetul local al comunei 
Ariceştii Rahtivani,se depun într-o 
singură sesiune.Termenul limită de 
depunere a proiectelor este 6.
mai.2016,ora-12,00. Selecţia şi evalu-
area proiectelor depuse se va face în 
perioada 9-13.mai.2016. Selecţia şi 
evaluarea proiectelor depuse în vederea 
finanţării nerambursabile se va face de 
către comisia de evaluare.Lista cu bene-
ficiarii cărora li s-au atribuit contracte 
de finanţare nerambursabilă,va fi 
transmisă spre publicare în Monitorul 
Oficial al României partea a VI-a,con-
form articolului 17 din Legea 
nr.350/2005.Informaţii suplimentare cu 
privire la procedura de selecţie a proiec-
telor pot fi obţinute la sediul Primăriei 
comunei Ariceştii Rahtivani, şi/sau la 
telefon 0244/380068. Prezentul anunţ şi 
programul anual pentru acordarea de 
finanţări nerambursabile de la bugetul 
local al comunei Ariceştii Rahtivani 
pentru activităţi nonprofit în domeniul 
sportiv,aferent anului 2016 au fost 
publicate în Monitorul Oficial al Româ-
niei, nr.63 din 31.03.2016-Partea a VI-a.

l SC Pearl Farm Real Estate SRL 
anunta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul "Amplasare 
doua containere modulare pentru 
spatiu comercial si grupuri sanitare, 

recipient gaze lichefiate,doua totemuri, 
extindere motel P+1 cu restaurant-P, 
alei carosabile si pietonale, utilitati si 
bransamente" propus a fi amplasat in 
Comuna Blejoi, Sat Blejoi, Nr.916A,T-
11,P-72/20,Jud.Prahova. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul autoritatii competente 
pentru protectia mediului APM 
Prahova si la sediul Str.Gh.Gr.Cantacu-
zino,nr.306, Ploiesti, in zilele de L-V 
intre orele 09.00-15.00. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
autoritatii competente pentru protectia 
mediului APM Prahova.

 l Sburlea George Marius, titular al 
proiectului ,,Extindere Locuinţă şi 
schimbat învelitoare”, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei Etapei 
de încadrare de către A.P.M. Tulcea în 
cadrul procedurii de evaluare adecvată 
pentru proiectul ,,Extindere Locuinţă şi 
schimbat învelitoare”, propus a fi 
amplasat în intravilanul localităţii 
Greci, str. Crinului nr.3, com. Greci, 
jud. Tulcea. Proiectul deciziei de înca-
drare şi motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul A.P.M. Tulcea, 
strada 14 Noiembrie, nr.5, Tulcea, în 
zilele de luni până joi între orele 08.00-
16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00, 
precum şi la următoarea adresă de 
internet: http://apmtl.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/ 
observaţii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.

ADUNĂRI GENERALE  
l S.C. Rompomicola SRL convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară, în 
data de 20.04.2016, la sediul din sat 
Cotârgaci, com. Roma, cu următoarea 
ordine de zi: -Stabilire activ şi pasiv 
societate; -Aprobare raport evaluare; 
-Aprobarea tabelului creditorilor.

l Administratorul unic al S.C. 
RUDBIN RUDENI S.A. convoacă 

Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor acestei societăţi în data de 
09.05.2016, ora 15,00, la sediul societăţii 
din str. Fortului nr. 31, localitatea 
Rudeni, oraş Chitila, sau, în cazul în 
care cea dintâi adunare nu se va putea 
ţine, la data ţinerii celei de-a doua 
adunări, din data de 10.05.2016, în 
acelaşi loc şi la aceeaşi oră, având 
următoarea ordine de zi: 1. Prezen-
tarea, dezbaterea şi aprobarea Rapor-
tului de gestiune al Administratorului 
Unic pe anul 2015 şi al Bilanţului 
contabil pe anul 2015. 2. Aprobarea 
descărcării de gestiune a exerciţiului 
financiar pe anul 2015 a Administrato-
rului Unic. 3. Aprobarea repartizării 
profitului pe anul 2015 şi al bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe 2016.

l Consiliul de Administraţie al S.C. 
ROMVAC Company S.A., cu sediul în 
oraşul Voluntari, Şos. Centurii nr. 7, 
Judeţul Ilfov, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, la 
data de 13.05.2016, la sediul societăţii, 
ora 12.30. Convocarea se face conform 
Legii 31/1990 cu modificările ulterioare, 
a Actului Constitutiv şi este valabilă 
pentru toţi acţionarii S.C. ROMVAC 
Company S.A. Voluntari, înregistraţi la 
Registrul Acţionarilor, la sfârşitul zilei 
de 09.05.2016. Dacă nu sunt îndeplinite 
condiţiile legale şi statutare pentru 
desfăşurarea Adunării Generale, a 
doua convocare este în acelaşi loc, 
aceeaşi oră, aceeaşi ordine de zi, în data 
de 27.05.2016. Ordinea de zi, este urmă-
toarea: 1. Aprobarea Raportului Admi-
nistratorilor pentru activitatea 
desfăşurată în anul 2015. 2. Aprobarea 
situaţiilor financiare anuale, precum şi 
a repartizării profitului pentru anul 
2015. 3. Aprobarea Raportului Audito-
rului financiar privind Situaţiile finan-
ciare anuale ale anului 2015. 4. 
Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2016. În sala de 
şedinţe au acces numai acţionarii sau 
mandatarii acestora, împuterniciţi cu 
procuri speciale, legitimându-se cu 

ANUNȚURI

publicitate
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru ansamblu de bunuri imobile. În 
temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut 
că în ziua de 20, luna Aprilie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, județul 
Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC 
Agromec Frătești SA, CUI 1296959, cu sediul în localitatea Frătești, judetul Giurgiu. a) Teren intravilan 
în suprafață de 11.581 mp, situat în localitatea Frățești, județul Giurgiu, Carte funciară 32534 nr. vechi 
1243/N, preț de de pornire al licitației 334.875 lei (exclusiv TVA *), construcții: C1 – Sediu 
administrativ în suprafață de 173,32 mp, preț de de pornire al licitației 108.675 lei (exclusiv TVA *); C 
2 - Atelier mecanic în suprafață de 624,47 mp, preț de de pornire al licitației 287.475 lei (exclusiv TVA 
*); C 3 - Magazie metalică în suprafață de 238,66 mp, preț de de pornire al licitației 37950 lei (exclusiv 
TVA *); C 4 - Cameră de schimb ulei în suprafață de 27,73 mp, preț de de pornire al licitației 3518 lei 
(exclusiv TVA *); C 5 - Wc în suprafață de 5,74 mp, preț de de pornire al licitației 1350 lei (exclusiv TVA 
*); C 6 - Caldarină în suprafață de 13,18 mp, preț de de pornire al licitației 4523 lei (exclusiv TVA *); C 
7 - Garaj în suprafață de 40,29 mp, preț de de pornire al licitației 6.600 lei (exclusiv TVA *); C 8 -Puț în 
suprafață de 7,80 mp, preț de de pornire al licitației 2550 lei (exclusiv TVA *); C 9 - Parcare mașini în 
suprafață de 150,88 mp, preț de de pornire al licitației 4200 lei (exclusiv TVA *); C 10 - Puț în suprafață 
de 11,32 mp, preț de de pornire al licitației 6675 lei (exclusiv TVA *); C 11 - Rezervor apă în suprafață 
de 33,91 mp, preț de de pornire al licitației 32175 lei (exclusiv TVA *); C 12 - Rampă în suprafață de 
56,56 mp, preț de de pornire al licitației 4425 lei (exclusiv TVA *); C 13 - Depozit carburant în 
suprafață de 682,69 mp, preț de de pornire al licitației 6675 lei (exclusiv TVA *); C 14 - Platformă 
betonată în suprafață de 2.816,25 mp, preț de de pornire al licitației 78.825 lei (exclusiv TVA *); C 15 - 
Garaj în suprafață de 17,08 mp, preț de de pornire al licitației 930 lei (exclusiv TVA *). Situate în 
localitatea Frățești, județul Giurgiu, Carte funciară 32534 nr. vechi 1243/N. Suma totală ansamblu 
bunuri imobile 921422 lei exclusiv T.V.A. Bunurile imobile sunt grevate de sarcini (Primăria Frățești și 
SCPES Ezer Lucian și Asociații). *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru 
vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare nu este scutit de TVA, conform art. 292, alin. (2), lit. f) 
sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 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 
part ic ipare, reprezentând 10% din prețul de pornire a l ic i taț ie i ,  în contul nr. 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; 
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. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 
art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. 
(2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți 
adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.212830, interior 415, la domnul Vasile Preda.

ANUNȚURI
Buletinul/ Cartea de identitate. Procu-
rile completate şi semnate vor fi depuse 
la sediul societăţii, colectiv acţionariat, 
până la data de 12.05.2016.

l Consiliul de Administraţie al S.C. 
ROMVAC Company S.A., cu sediul în 
oraşul Voluntari, Şos. Centurii nr.7, 
Judeţul Ilfov, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor, 
la data de 13.05.2016, la sediul socie-
tăţii, ora 13.30. Convocarea se face 
conform Legii 31/1990 cu modificările 
ulterioare, a Actului Constitutiv şi este 
valabilă pentru toţi acţionarii S.C. 
ROMVAC Company S.A., înregistraţi 
la Registrul Acţionarilor, la sfârşitul 
zilei de 09.05.2016. Dacă nu sunt înde-
plinite condiţiile legale şi statutare 
pentru desfăşurarea Adunării Gene-
rale, a doua convocare este în acelaşi 
loc, aceeaşi oră, aceeaşi ordine de zi, în 
data de 27.05.2016. Ordinea de zi, este 
următoarea: 1.  Aprobarea înfiinţării 
Societăţii Comerciale IMUNOIN-
STANT S.R.L., cu sediul în oraşul 
Voluntari, Şos. Centurii nr.7, Jud. Ilfov. 
2. Alegerea administratorului şi audito-
rului financiar. În sala de şedinţe au 
acces numai acţionarii sau mandatarii 
acestora, împuterniciţi cu procuri 
speciale, legitimându-se cu Buletinul/ 
Cartea de identitate. Procurile comple-
tate şi semnate vor fi depuse la sediul 
societăţii, colectiv acţionariat, până la 
data de 12.05.2016.

l Convocarea Adunării Generale 
Ordinare precum şi a Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor 
Societăţii ROMBETON S.A. Bucureşti, 
sectorul 3, str. Vasile Lucaci nr.35, 
J40/480/1991, C.U.I. RO 361277: 
Consiliul de Administraţie al societăţii 
ROMBETON S.A. („Societatea”) cu 
sediul social în Bucureşti, Sector 3, 
înregistrată la Registrul Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/480/1991, având codul unic de 
înregistrare RO 361277, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară şi 
Adunarea Generală Extraordinară ce 

vor avea loc la sediul societăţii din 
Bucureşti, Str. Vasile Lucaci nr.35, 
astfel: la data de 09.05.2016 la ora 
14:00 se va ţine şedinţa Adunării 
Generale Ordinare şi, la aceeaşi dată 
de 09.05.2016, la ora 15:00, se va ţine 
şedinţa Adunării Generale Extraordi-
nare, cu următoarea ordine de zi 
pentru fiecare adunare după cum 
urmează: I. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare: Punctul 1. Apro-
barea situaţiilor financiare anuale 
pentru exerciţiul financiar al anului 
2015, a raportului anual al Consiliului 
de Administraţie întocmit în confor-
mitate cu prevederile art.227 din 
Legea 297/2004 privind piaţa de 
capital şi  ale Regulamentului 
C.N.V.M. 1/2006 şi a raportului audi-
torului financiar extern. Punctul 2. 
Aprobarea descărcării de gestiune a 
persoanelor care au deţinut calitatea 
de membru în Consiliul de Adminis-
traţie al Societăţii în cursul anului 
2015 pentru exerciţiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2015. Punctul 
3. Luarea unei decizii cu privire la 
repartizarea profitului net al Societăţii 
pentru anul financiar 2015. Punctul 4. 
Aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli şi a programului de activi-
tate pentru anul 2016. Punctul 5. 
Stabilirea remuneraţiei cuvenită 
membrilor consiliului de administraţie 
în cursul anului financiar 2016. 
Punctul 6. Stabilirea datei de 24 mai 
2016 ca dată de înregistrare, în confor-
mitate cu prevederile Articolului 238 
alin.(1) din Legea nr.297/2004 şi a 
datei de 23 mai 2016 ca Ex– Date, 
calculată în conformitate cu definiţia 
data de Articolul 2 litera f) din Regu-
lamentul nr. 6/2009. II. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare: 
Punctul 1. Ratificarea vânzării tere-
nului în suprafaţa de 1722mp situat în 
Bucureşti, Sector 4,  Str. Drumul 
Bercenarilor nr.2-4, Lot 3, înscris în 
Cartea Funciară nr. 220486, număr 
cadastral 220486 către EURO 
Construct Trading’98 S.R.L. cu sediul 
în Bucureşti, Sector 6, Str. Răzoare 

nr.32, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Bucureşti sub nr. J40/6277/1998, 
C.U.I. RO 10742031, reprezentată 
legal de Administrator Besciu Dan, în 
calitate de Cumpărătoare, la preţul de 
492.877 lei plus TVA, potrivit contract 
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
510/24.06.2015. Punctul 2. Aprobarea 
dezmembrării terenului intravilan, 
categoria  de  folos inţă  curţ i - 
construcţii, identificat cu număr 
cadastral 220882 situat în Bucureşti, 
Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor 
nr.2-4, lot 2, în suprafata de 6475mp 
(6475,22mp din măsurători). Punctul 
3. Împuternicirea domnului Subtirelu 
Gabriel în calitate de Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie, de a 
efectua toate actele de procedură şi de 
a realiza toate formalităţile prevăzute 
de lege pentru a duce la îndeplinire 
hotărârea AGEA şi AGOA, incluzând, 
dar nelimitându-se la depunerea şi 
preluarea actelor şi semnarea lor în 
numele şi pe seama Societăţii la şi de 
la Registrul Comerţului Bucureşti, 
Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciară, precum şi alte entităţi publice 
sau private. Persoana astfel împuterni-
cită, va avea dreptul de a-şi substitui 
orice altă persoană în scopul realizării 
mandatului său. Acţionarii înscrişi la 
data de referinţă 29 aprilie 2016, în 
registrul acţionarilor Societăţii, ţinut 
de Depozitarul Central S.A., pot parti-
cipa şi pot vota în cadrul AGEA şi 
AGOA. Începând cu data publicării 
convocării vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor documentele aferente 
subiectelor de pe ordinea de zi, în 
format fizic la Registratura Societăţii 
de la sediul social al acesteia în zilele 
lucrătoare între orele 9:00–14:00. 
Formularele de procură specială se pot 
obţine de la sediul societăţii începând 
cu data publicării convocării. După 
completarea şi semnarea lor, un exem-
plar original al procurii speciale se va 
depune la sediul societăţii cu 48 ore 
înainte de adunare, un exemplar 
original va fi înmânat reprezentantului 

şi un exemplar va fi păstrat de către 
acţionar. Acţionarii reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social al Societăţii au 
dreptul de a solicita, în scris, introdu-
cerea unor puncte noi pe ordinea de zi 
a şedinţei. Aceste solicitări formulate 
de acţionari trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii: (a) Să 
fie însoţite de documente care atestă 
identitatea acţionarului persoană 
fizică şi/sau pentru reprezentantul 
legal al acţionarului persoana juridică 
care solicită introducerea de noi 
puncte pe ordinea de zi, care vor fi 
transmise Societăţii potrivit prevede-
rilor de la lit.(c) de mai jos. (b) Fiecare 
punct nou să fie însoţit de o justificare. 
(c) Să fie adresate Consiliului de 
Adminsitraţie al Societăţii şi să fie 
transmise în scris, în termenul legal, fie 
(i) în format fizic, la Registratura 
Societăţii de la sediul social al Socie-
tăţii (personal sau prin servicii de 
curierat cu confirmare de primire), sau 
(ii) prin e-mail cu semnătura electro-
nică extinsă incorporată, conform 
Legii nr. 455/2001, privind semnătura 
electronică, la adresa rombeton@
yahoo.com până la data de 22 aprilie 
2016. Ambele modalităţi de transmi-
tere trebuie să contina menţiunea 
scrisă clar şi cu majuscule „PROPU-
NERE DE PUNCTE NOI PE 
ORDINEA DE ZI –PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDI-
NARĂ A ACŢIONARILOR DIN 
DATA DE 09/10 mai 2016”. (d) În 
cazul propunerilor în format fizic, 
acestea trebuie semnate, după caz, de 
acţionarii persoane fizice sau de repre-
zentanţii legali ai acţionarilor persoane 
juridice. În cazul persoanelor juridice 
propunerile vor purta şi ştampila 
acestora. Acționarii înregistrați la data 
de referința au posibilitatea de a vota 
prin corespondență, înainte de 
adunarea generală, prin utilizarea 
formularului de vot prin corespon-
dență pus la dispoziție la sediul Socie-
tăţii începând cu data publicării 
convocării. Formularele de vot prin 
corespondență pentru persoanele 
fizice, completate de către acționari şi 
însoțite de o copie a actului de identi-
tate a acționarului persoană fizică, 
precum şi pentru persoanele juridice, 
însoţite de certificatul constatator emis 
de Registrul Comertului privind iden-
titatea reprezentantului legal al acţio-
narului persoană juridica, vor trebui să 
parvină în original, prin poştă sau prin 
servicii de curierat, la sediul Societăţii, 
în plic închis, cu menţiunea scrisă în 
clar: “Pentru Adunarea Generală 

Ordinară a Acţionarilor din 09/10 mai 
2016 –Formular de vot prin corespon-
denţă” sau ”Pentru Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor din 
09/10 mai 2016 –Formular de vot prin 
corespondenţă” până la data de 06 
mai 2016, ora 14.00. Acţionarii Socie-
tăţii pot adresa întrebări în scris, 
privind subiectele de pe ordinea de zi a 
şedinţei AGEA şi AGOA, înaintea 
datei de desfăşurare a AGEA şi 
AGOA. Respectivele întrebări vor fi 
adresate Consiliului de Administraţie 
al Societăţii şi vor fi transmise fie (i) în 
format fizic, la  Registratura Societăţii 
(personal sau prin servicii de curierat 
cu confirmare de primire), fie (ii) prin 
e-mail cu semnătură electronică 
extinsă incorporată, conform Legii nr. 
455/2001, privind semnătura electro-
nică, la adresa de e-mail rombeton@
yahoo.com, astfel încât să fie recepţio-
nate de Societate până la data de 03 
mai 2016, ora 10:00, cu menţiunea 
scrisă clar şi cu majuscule „INTRE-
BĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/
ACTIVITATEA SOCIETĂŢII –
PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 
09/10 mai 2016” sau „ÎNTREBĂRI 
PRIVIND ORDINEA DE ZI/ ACTI-
VITATEA SOCIETĂŢII –PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRA-
ORDINARĂ DIN DATA DE 09/10 
mai 2016”. Societatea va răspunde 
acestor întrebări în timpul şedinţelor 
AGOA şi AGEA, putând formula un 
răspuns general pentru întrebările cu 
acelaşi conţinut. Pentru exerciţiul 
drepturilor mai sus menţionate, acţio-
narii vor transmite societăţii şi copia 
actului de identitate al acţionarului 
persoană fizică (BI/CI/ Pasaport/ Legi-
timaţie de şedere), respectiv copie a 
certificatului constatator emis de 
Registrul Comerţului sau altă dovadă 
emisă de o autoritate competentă 
privind identitatea reprezentantului 
legal al acţionarului persoană juridică. 
Accesul acţionarilor în sala de şedinţe, 
la data fixată pentru desfăşurarea 
acesteia este permis (i) în cazul acţio-
narilor persoane fizice sau a reprezen-
tantului legal al acţionarului persoană 
juridică, prin simpla probă a identi-
tăţii, care constă în prezentarea în 
original a actului, iar (ii) în cazul acţi-
onarilor persoane juridice şi al acţiona-
rilor persoane fizice reprezentate, cu 
împuternicirea dată persoanei care le 
reprezintă şi prezentarea în original a 
actului de identitate a reprezentan-
tului/ mandatarului. Verificarea şi 
validarea procurilor speciale depuse, 
precum şi centralizarea, verificarea, 

validarea şi evidenţa voturilor prin 
corespondenţă se va face de către o 
comisie stabilită în cadrul Societăţii, 
membrii acestei comisii urmând a 
păstra în siguranţă înscrisurile precum 
şi confidenţialitatea voturilor expri-
mate. Procurile vor fi verificate de 
către secretarul al AGEA şi AGOA. În 
situaţia în care nu se întruneşte 
cvorumul legal pentru validitatea 
deliberărilor, adunarea generală se va 
întruni, la a doua convocare, la data de 
10 mai 2016 ora 14.00 pentru şedinţa 
AGOA respectiv ora 15.00 şedinţa 
AGEA în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi. Societatea ROMBETON 
S.A. Preşedintele Consiliului de Admi-
nistraţie Subtirelu Gabriel.

LICITAȚII  
l Primaria  comunei Minzalesti, cu 
sediul in municipiul comuna Minza-
lesti, judetul Buzau, organizeaza lici-
tatie publica cu strigare pentru 
valorificarea unor bunuri mobile aflate 
la dispozitia  Primaria comunei 
Minzalesti: - autocamion marca DAC 
444T; -microbuz model TV 105SD; 
-bucatarie auto (tigaie electrica); 
-buldoexcavator KRAMER TB80; 
-autoturism Dacia 1310. Caietul de 
sarcini se poate  achizitiona de la 
sediul Primaria comunei Minzalesti. 
Pretul caietului de sarcini este de 25 
lei. Documentele necesare participarii 
la licitatie se vor depune la Registra-
tura Primariei comunei Minzalesti 
pana cel  mult pe data de 19.04.2016, 
ora 9.00, licitatia publica urmand a 
avea loc in data de 19.04.2016, ora 
11.00. In cazul neadjudecarii sedinta 
de licitatie va fi repetata din 7 in 7 zile. 
Informatii suplimentare se pot obtine 
la tel.0238/529.508.

l Penitenciarul Bacău organizează la 
sediul din str.G-ral Guşe, nr.3, la 
18.04.2016, ora 12.00, licitaţia cu stri-
gare pentru închirierea a două spaţii 
destinate instalării  automate de 
băuturi calde şi un automat pentru 
băuturi calde şi/sau reci şi gustări tip 
snack. Tariful minim este 330Lei/mp/
lună, pasul de licitare 10 Lei, garanţia 
de participare este 79Lei pentru auto-
matele de băuturi calde sau 158Lei 
pentru automatul de gustări. Infor-
maţii la sediul unităţii sau telefon: 
0234.520.852, int.115.

l Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare incepand cu data de 
11.04.2016 prin licitaţie publică 
proprietate mobiliara (mijloace fixe si 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 
Municipal Oltenița. Nr. 12551. Data 04.04.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. 
Licitația a - III-a. Agenția Națională de Administrare Fiscală – A.F.P.J. Călărași - Serviciul Fiscal 
Municipal Oltenița, cu sediul în Municipiul Oltenița, județul Călărași, Bulevardul Republici, Bloc 
Republici, Tronson 1, în temeiul art. 250 din Legea nr 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se 
face cunoscut că în ziua de 19, luna aprilie, anul 2016, ora 11.00, în localitatea Oltenița, Bulevardul 
Republici, Bloc Republici, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile 
proprietate a debitorului SC Activ Guard SRL, cu sediul fiscal în localitatea Oltenița, județul Călărași, 
Bulevardul Tineretului nr. 165 A, cod fiscal RO 1929724, dosar de executare nr. 1 din 2015: Autoturism 
Opel Vivaro - 7318 lei; Autoturism Logan - 8394 lei; Autoturism Solenza - 1774 lei; Generator curent - 
626 lei; Laptop Dell - 1044 lei; Aparat aer condiționat Vario - 225 lei; Cabină modulară - 1774 lei; 
Calculator - 100 lei; Calculator Dell - 550 lei;Calculator Pentium - 250 lei; Copiator Konica - 1300 lei; 
Copiator Xerox - 1300 lei; Calorifer - 105 lei; Laptop Dell - 105 lei; Mobilier - 525 lei; Mobilier - 400 lei; 
Mobilier - 438 lei; Mobilier - 1625 lei; Mobilier - 550 lei; Mobilier - 800 lei; Monitor Hyundai - 75 lei; 
Sistem supraveghere - 3188 lei; Xerox - 100 lei; Prețurile nu includ TVA. Cota de taxă pe valoare 
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 20%/ neimpozabil în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
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 (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului 
Călărași – beneficiar AJFP Călărași C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoane juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare 
eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; 
pentru persoane 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. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul: Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, Bulevardul 
Republici, Bloc Republici, Tronson 1 sau la telefon numărul 0242.513166, orele: 8.30 – 16.30.
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inventar specifice activitatii de vulcani-
zare auto) la valoare de vanzare totala 
de 57.480 lei fara TVA apartinand 
Prodprest Productie Prestari Indus-
triale Import Export SRL, ora 13.00. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la administra-
torul judiciar şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. In cazul 
neadjudecării vânzarile vor fi reluate în 
zilele de 15.04.2016, respectiv 
21.04.2016 la aceleasi ore la sediul 
administratorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Ministerul Apărării Naţionale, prin 
UM 01714 Piteşti organizează licitaţie 
publică cu strigare, în vederea închiri-
erii spaţiului situat în incinta UM 
01714 Piteşti, pentru amplasarea unui 
distribuitor automat de cafea. Licitaţia 
are loc în ziua de 18.04.2016, ora 
11:30, la sediul UM 01714 din str. 
Negru Vodă  nr. 55, loc. Piteşti.  În caz 
de neadjudecare, licitaţia se repetă în 
ziua de 28.04.2016, ora 11:30, la 
aceeaşi adresă. Condiţiile privind 
participarea şi adjudecarea sunt 
cuprinse în caietul de sarcini, care se 
achiziţionează de la sediul UM 01714 
Piteşt i ,  începând cu z iua de 
06.04.2016, contra sumei de 5 lei, care 
se depune la casieria unităţii militare. 
Ofertele împreună cu celelalte docu-
mente se depun la registratura unităţii 
militare, până la data de 18.04.2016, 
ora 11:00, indicate în anunţul publi-
citar. Garanţia de participare se 
exprimă în lei şi se constituie prin 
scrisoare de garanţie bancară, care se 
prezintă în original, sau prin depunere 
în numerar la casieria unităţii militare 
până la data şi ora depunerii ofertei. 
Informaţii suplimentare se obţin la 
sediul unităţii militare sau la telefon 
0248/625700 int. 0133/0129.

l Debitorul SC Triangle SRL socie-
tate în faliment, prin lichidator judi-

ciar Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Autoturism VW 
PASSAT (BENZINĂ 1.8L /125.000 
KM), an fabricație 2012, preț pornire 
licitație -12.000,00 Euro exclusiv TVA; 
2.Autoturism CITROEN C4, an fabri-
cație 2007, preț pornire licitație 
-2.500,00 Euro exclusiv TVA; 3.Auto-
turism DACIA Logan 1.6, an fabri-
cație 2004, preț pornire licitație 
-1.000,00 Euro exclusiv TVA; 4.Auto-
turism DAEWOO Matiz, an fabricație 
2005, preț pornire licitație -700,00 
Euro exclusiv TVA; 5.Autoutilitară 
IVECO Daily 35C10, an fabricație 
2007, preț pornire licitație -7.000,00 
Euro exclusiv TVA; 6.Mijloace fixe şi 
obiecte de inventar, aparținând SC 
TRIANGLE SRL în valoare de 
147.335,00 Lei exclusiv TVA. Prețul 
Regulamentului de licitație pentru 
autovehicule şi mijloacele fixe aflate în 
p a t r i m o n i u l  d e b i t o a r e i  S C 
TRIANGLE SRL este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al 
licitațiilor pentru autovehicule, 
mijloace fixe şi obiecte de inventar 
a p a r ț i n â n d  S C  T R I A N G L E 
SRL reprezintă 100% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru fiecare 
bun în parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la licitație 
este condiționată de: -consemnarea în 
c o n t u l  n r .  R O 6 2 U G -
BI0000802004919RON deschis la 
Garanti Bank SA Ag. Ploieşti până la 
orele 14 am din preziua stabilită licita-
ției, a garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeaşi dată a Caietului de 
sarcini şi Regulamentului de partici-
pare la licitație pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru autove-
hicule, mijloace fixe şi obiecte de 
inventar prima şedință de licitație a 
fost fixată în data de 22.04.2016, ora 
13.00, iar dacă bunurile nu se adju-

decă la această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor fi în data de 
29.04.2016, 06.05.2016, 13.05.2016, 
20.05.2016, ora 13.00. Toate şedințele 
de licitații se vor desfăşura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Elena Doamna nr. 44A, 
Județ Prahova. Pentru relații supli-
m e n t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relații suplimentare şi 
vizionare apelați tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. Anunțul poate fi 
vizualizat şi pe site www.dinu-urse.ro. 

l Debitorul SC Kaproni SRL socie-
tate în faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
s c o a t e  l a  v â n z a r e :  1 . I m o b i l 
“teren intravilan”, în suprafață de 
3.189 mp situat în Com. Valea Călu-
gărească, Sat Valea Popi, T8 -A270, 
Județ Prahova, preț pornire licitație 
- 4 7 . 8 3 5 , 0 0  E u r o .  2 . I m o b i l 
“teren intravilan”, în suprafață de 
668 mp situat în Com. Valea Călugă-
rească, Sat Valea Popi, T20 -A714, 
Județ Prahova, preț pornire licitație 
-10.020,00 Euro. 3.Imobil “teren 
extravilan” în suprafață de 9.983 mp 
situat în Com. Berceni, T28, P 
A274/17 Județ Prahova, preț pornire 
licitație -5.200,00 Euro exclusiv TVA. 
4.Mijloace fixe şi obiecte de inventar, 
aparținând SC KAPRONI SRL în 
valoare de 945.380,00 Lei exclusiv 
TVA. Prețul Regulamentului de lici-
tație pentru bunurile aflate în patri-
moniul debitoarei SC KAPRONI 
SRL este de 1.000,00 Lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitațiilor 
pentru imobile, mijloace fixe şi 
obiecte de inventar aparținând SC 
KAPRONI SRL reprezintă 100% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar listele 
cu aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon în 
prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitație este condiționată de: 

-consemnarea în contul nr. RO23BI-
TRPH1RON031539CC01 deschis la 
Veneto Banca SCPA Italia Montebe-
lluna Suc. Bucureşti, Ag. Ploieşti 
până la orele 14 am din preziua 
stabilită licitației, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeaşi dată a 
Regulamentului de participare la 
licitație pentru bunurile din patrimo-
niul debitoarei, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru imobile, 
mijloace fixe şi obiecte de inventar 
prima şedință de licitație a fost fixată 
în data de 22.04.2016, ora 10.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe de 
licitații vor fi în data de 06.05.2016, 
20.05.2016, 03.06.2016, 17.06.2016, 
ora 10.00. Toate şedințele de licitații 
se vor desfăşura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Mun. Ploieşti, 
Str. Elena Doamna nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro. 

l Anunţ privind organizarea licitaţiei 
pentru vânzarea de masă lemnoasă pe 
picior. Organizatorul licitaţiei: Ocolul 
Silvic Izvorul Florii RA Punct de 
Lucru Apold, Com.Apold, nr.134, jud.
Mureş, RO18490657; J32/385/2006, 
Tel.: 0265.713.152, Fax: 0372.253.648, 
e-mail: osapold@yahoo.com. Data şi 
ora desfăşurării licitaţiei: 21 aprilie 
2016, ora 10.00. Locul desfăşurării 
licitaţiei: Sediul O.S.Izvorul Florii RA 
Punct de Lucru Apold, com.Apold, 
nr.134, jud.Mureş. Tipul licitaţiei: 
Licitaţie publică cu strigare. Licitaţia 
este organizată şi se va desfăşura 
conform prevederilor Regulamentului 
de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.924/2015. Data şi ora organizării 

preselecţiei: 14 aprilie 2016, ora 12.00. 
Data şi ora-limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru prese-
lecţie şi înscrierea la licitaţie: 13 aprilie 
2016, ora 15.00. Lista partizilor care se 
licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi 
p a s u l  d e  l i c i t a r e  p e n t r u 
fiecare partidă sunt afişate la sediul 
organizatorului şi pe site-ul: www.
ocoalederegim.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă pe picior oferit la lici-
taţie 1877m3, din care pe natură de 
produse:  -produse principale: 
1877(m3); şi, respectiv, pe specii şi 
grupe de specii: -fag: 3 (m3); -stejari: 
242(m3); -diverse tari: 1550(m3); 
-diverse moi: 82(m3). Masa lemnoasă 
pe picior oferită spre vânzare  
provine din fondul forestier proprie-
tate publică necertificat. Masa 
lemnoasă pe picior rămasă neadjude-
cată după încheierea licitaţiei nu se 
poate adjudeca prin negociere, în 
aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de 
prezentul regulament şi de alte regle-
mentări în vigoare. Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul organiza-
torului licitaţiei începând cu data de 
11 aprilie 2016. Alte informaţii privind 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 
Documentele necesare în vederea 
preselecţiei pot fi depuse la secretari-
atul instituţiei cu adresa de mai sus, 
prin poştă, fax sau e-mail cu respec-
tarea termenului prevăzut în prezentul 
anunţ. Neîncheierea contractului de 
vânzare-cumpărare a masei lemnoase 
adjudecate în termenul maxim de 10 
zile lucrătoare, stabilit prin caietul de 
sarcini, din culpa exclusivă a operato-
rului economic/grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru masa 
lemnoasă respectivă şi pierderea 
garanţiei de contractare aferente. 
Pentru informaţii şi date suplimentare 
vă puteţi adresa organizatorului licita-
ţiei: ing.Scorobeţiu Cristian, Tel.: 
0265.713.152, 0732.660.285, e-mail: 
o s a p o l d @ y a h o o . c o m ,  f a x : 
0372.253.648.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: UAT Drănic, 
Strada Principala, Nr.79, Drănic, 
judeţul Dolj, telefon 0251.351.070, fax 
0251.351.070, email: primariadranic@
gmail.com. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Concesio-
narea prin licitaţie publică a unui 
spaţiu comercia, în suprafaţă de 
68mp, situat în incinta fostei Gradi-
niţe, Strada Principală, nr.99 aparţi-
nând domeniului public al UAT 
Comuna Drănic, pe o perioadă de 49 
de ani, destinat dezvoltării diverselor 
activitaţi economice în localitate, opor-
tune cetăţenilor cât şi Primăriei prin 
realizarea de investiţii şi aducerea de 
venituri la bugetul local al comunei. 
3.Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Documentaţia de atribuire a 
fost întocmită în conformitate cu 
preveder i le  OUG nr.54/2006. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: Documentaţia de 
atribuire poate fi cumpărată din data 
de 07.04.2016, de la sediul Primăriei 
Drănic. 3.2.Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Biroul Secretar, Primăria 
Comunei Drănic, Str.Principală, nr.79, 
Drănic, jud. Dolj. 3.3.Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006: Costul docu-
mentaţiei de atribuire pentru obţinerea 
acestui exemplar este 50Lei care va fi 
achitată la casieria din sediul Primă-
riei Drănic. 3.4.Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 20/04/2016, 
ora 14.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: Ofertele vor conţine cerințele 
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specificate prin documentația de atri-
buire și instrucțiunile privind modul 
de elaborare și prezentarea ofertelor. 
4.1.Data limită de depunere a ofer-
telor: 27/04/2016, ora 10.00. 4.2.Adresa 
la  care  t rebuie  depuse  ofer-
tele: Primăria Comunei Drănic, Str.
Principală, nr.79, Drănic, Jud.Dolj. 
4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta 
trebuie depusă în două exemplare. 5. 
Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 27/04/2016, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Comunei Drănic, judeţul 
Dolj. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Dolj, Secţia de Contencios 
Administrativ, Str.Brestei, nr.12, 
t e l e f o n  0 2 5 1 / 4 1 8 . 6 1 2 ,  f a x 
0251/419.851, tr-dolj@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 04/04/2016.

l Municipiul Pașcani, cu sediul în str. 
Ştefan cel Mare, nr.16, judeţul Iași, 
cod  705200, telefon 0232/762300, int. 
129, fax 0232/766259, cod de înregis-
trare fiscală 4541360 organizează în 
data de 26.04.2016, ora 10,00 licitaţie 
publică, având ca obiect „ Închirierea 
prin licitaţie publică cu strigare a tere-
nurilor Lot. 1 în suprafaţă de 111 mp 
și Lot. 2 în suprafaţă de 111 mp, 
proprietate publică a  municipiul 
Pașcani, situate în incinta Strandului  
Municipal Pașcani, strada Stadio-
nului,  în vederea amenajării unor 
terase”. Documentaţia de atribuire 
(Caietul de sarcini și Regulamentul de 
organizare și desfășurare a licitaţiei 
publice cu strigare) privind închirierea 
terenurilor care constitue obiectul 
prezentei licitaţii, poate fi achizitionată 
de la sediul Municipiului Pașcani, str. 
Ştefan cel Mare, nr.16, Comparti-
mentul Patrimoniu și Contracte, 
camera 31. Perioada de achiziţionare a 
documentaţiei de atribuire este 
06.04.2016  -  20.04.2016, ora 16:00. 
Preţul de achiziţionare a documenta-

ţiei de atribuire este în cuantum de 50 
lei și poate fi achitat prin ordin de 
plată în contul proprietarului: 
RO37TREZ407510220XXXXX  -  
deschis la Trezoreria Pașcani, sau  în 
numerar la casieria Serviciului Taxe și 
Impozite Locale din cadrul Primăriei 
municipiului Pașcani. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor este 
18.04.2016 ora 16:00. Data limita de 
depunere a documentelor de calificare 
(documentelor obligatorii necesare 
participarii la licitatie) este 21.04.2016, 
ora 16:00,  la sediul Municipiului 
Pașcani din str. Ştefan cel Mare, nr.16, 
jud. Iași - Registratură. Pretul minim 
de începere al licitatiei este în cuantum 
de 66,60 lei/zi pentru fiecare dintre 
terenurile Lot. 1 și Lot.2,  propuse 
pentru închiriere; Garanţia de partici-
pare la licitaţie este de 10 % din pretul 
minim de începere a licitaţiei și poate 
fi achitată la casieria instituţiei sau 
p r i n  v i r a m e n t  î n  c o n t u l 
RO56TREZ4075002XXX000012 
deschis la trezoreria Pașcani. Fiecare 
participant la licitatie depune o 
singură cerere însoţită de documentele 
necesare  și obligatorii participării la 
licitaţie, pentru unul dintre loturile 
care face obiectul licitaţiei. Licitaţia 
publică cu strigare se va desfășura la 
sediul al Municipiului Pascani, în data 
de 26.04.2016, ora 10,00, la camera 18. 
Instanţa competentă în soluţionarea 
litigiilor apărute este Tribunalul Iași, 
Secţia Contencios Administrativ, str. 
Anastasie Panu, nr.25, judeţul  Iași, 
telefon  0232/260600. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către mass 
media, în vederea publicării este 
05.04.2016.

l Primăria comunei Bicazu Ardelean, 
cu sediul în Comuna Bicazu Ardelean, 
sat Bicazu Ardelean, nr.211, tel./fax: 
0233.255.301, e-mail: conlocba@
hotmail.com, -judeţul Neamţ -organi-
zează în data de 15.04.2016, ora 16.00, 
la sediul Primăriei, licitaţie publică cu 
plic închis pentru vânzarea pe picior a 
cantităţii de 813mc. masă lemnoasă pe 
picior, din proprietatea comunei 
Bicazu Ardelean (Toșorog) și Pintec, 
judeţul Neamţ, conform prevederilor 

Regulamentului de valorificare a 
masei  lemnoase aprobat prin 
H.G.nr.924/2015, modificat prin 
H.G.nr.43/2016 privind Regulamentul 
de valorificare a masei lemnoase din 
fond forestier proprietate publică,  
după cum urmează: 1.cantitatea de 
234mc masă lemnoasă pe picior, 
provenită din conservare, conform 
APV 2044 întocmit de O.S.Bicaz, din 
UP I Bicazu Ardelean, ua 268A 
Toșorog, la preţul de pornire de 
200Lei/mc; 2.cantitatea de 579mc 
masă lemnoasă pe picior, din care: 
-cantitatea de 450mc. masă lemnoasă 
pe picior, provenită din principale, 
conform APV 2023 întocmit de O.S.
Bicaz, din UP I Bicazu Ardelean, ua 
82C Pintec, la preţul de pornire de 
200Lei/mc; -cantitatea de 129mc. masă 
lemnoasă pe picior, provenită din 
curăţiri întârziate, conform APV 1704 
întocmit de O.S.Bicaz, din UP I Bicazu 
Ardelean, ua 83B Pintec, la preţul de 
pornire de 50Lei/mc. Preselecţia va 
avea loc în data de 08.04.2016, ora 
16.00, la sediul Primăriei Bicazu Arde-
lean. Documentaţia pentru selecţie și 
înscrierea la licitaţie poate fi depusă 
până la data de 08.04.2016, ora 16.00, 
la sediul Primăriei Bicazu Ardelean. 
În caz de neprezentare a cel puţin doi 
ofertanţi, se va organiza o nouă lici-
taţie în data de 29.04.2016, ora 16.00, 
la sediul Primăriei, cu preselecţie în 
data de 22.04.2016, ora 16.00. Neîn-
cheierea contractului de vânzare-cum-
părare a masei lemnoase adjudecate, 
în termenul de maxim de 10 zile 
lucrătoare, din culpa exclusivă a 
operatorului economic atrage anularea 
adjudecării pentru masa lemnoasă 
respectivă și pierderea garanţiei de 
contractare aferente și a dreptului de 
participare la licitaţie/negociere pentru 
partida al cărui contract de vânza-
re-cumpărare a făcut obiectul rezilierii 
de către ofertantul declarat adjude-
catar, partida urmând să fie declarată 
adjudecată de către operatorul 
economic care a oferit preţul următor 
în sens descrescător, iar în situaţia în 
care nici acesta din urmă nu se va 
prezenta pentru încheirea contrac-
tului, se va organiza o nouă licitaţie. 
Masa lemnoasă pe picior rămasă 

neadjudecată după încheierea licitaţiei 
se poate adjudeca prin negociere, în 
aceeași zi, în condiţiile Regulamen-
tului aprobat prin H.G.nr.924/2015 
modificată prin H.G. nr. 43/2016 și alte 
reglementări în vigoare. Caietul de 
sarcini se poate cumpăra de la sediul 
Primăriei Bicazu Ardelean, începând 
cu data de 01.04.2016. Relaţii supli-
mentare la tel./fax: 0233.255.301, 
persoană de contact: Rosu Iuliana, tel.: 
0752.491.267. 

l Anunt privind oraganizarea licita-
tiei de vanzare a masei lemnoase faso-
nate. Organizatorul licitatiei: Directia 
Silvica Galati, cu sediul in Galati, str. 
Stiintei nr. 95, telefon 0236/412517, fax 
0236/460256, e-mail office@galati.
rosilva.ro; Data si ora desfasurarii  
licitatiei:18.04.2016 ora 12.00; Locul 
desfasurarii licitatiei : Directia Silvica 
Galati, cu sediul in Galati, str. Stiintei 
nr. 95; Tipul licitatiei: licitatie publica 
cu prezentarea ofertelor scrise in plic 
inchis si sigilat; Licitatia este organi-
zata si se va desfasura conform preve-
der i lor, ,  Regulamentului   de 
valorificare  a masei lemnoase din 
fondul  din fondul forestier proprie-
tate publica,aprobat prin Hotarirea 
Guvernului nr. 924/2015, cu modifica-
rile si completarile ulterioare. Data si 
ora organizarii preselectiei :13.04.2016, 
ora 09.30; Data si ora limita pina la 
care poate fi depusa documentatia 
pentru preselectie si inscriere la lici-
tatie:12.04.2016, ora 16.30; Conform 
HG 924/2015- art. 21 aliniatul 4- 
Cererea de inscriere la licitatie, decla-
ratiile pe propria raspundere, 
documentele societatii,certificatul 
constatator, in copie, certificate pentru 
conformitate cu originalul de catre 
reprezentantul legal al operatorului 
economic , se depun la registratura 
Directiei Silvice Galati sau se pot 
trimite prin poștă, fax sau prin poșta 
electronică în format pdf, la adresa de 
email- ssm@galati.rosilva.ro sau 
office@galati.rosilva.ro. Lista loturilor 
care se liciteaza, pretul de pornire a 
licitatiei si pasul de licitare pentru 
fiecare lot sunt afisate la  sediul organi-
zatorului si pe site-ul Regiei Nationale 
a Padurilor- Romsilva, www.rosilva.ro; 
Volumul total de masa lemnoasa faso-
nata oferit la licitatie este de  899,98  
m3, din care pe sortimente: - lemn 
rotund   pentru cherestea   – 642,07  
m3; - lemn rotund pentru industria 
celulozei- 86,76 m3; - lemn rotund de 
foioase si rasinoase pentru constructii : 
171,15 m3; - si respectiv pe specii si 
grupe de specii: - artar americam- 56  
m3; - carpen- 17,9 m3; - frasin- 92,16 
m3; - gorun- 121,38 m3; - jugastru- 
6,59 m3; - plop- 73,9  m3; - salcam- 
355 m3; - salcie- 103,11 m3; - tei – 73,94  
m3; Masa lemnoasa  fasonata oferita 
spre vanzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publica a statului, 
certificat in sistemul Forest Stewar-
dship Council ( FSC). Piesele /loturile 
rămase neadjudecate după această 
licitaţie si care nu au fost adjudecate 
nici la cel putin o licitatie anterioara se 
pot negocia, dupa terminarea licitatiei, 
in conditiile prevazute in HG 924/2015 
si de alte reglementari in vigoare. 
Piesele/loturile rămase neadjudecate 
după această licitaţie si care au fost  
oferite prima data la aceasta licitatie 
nu se negociază. Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul organiza-
torului licitatie incepind cu data de  
06.04.2016. Neîncheierea contractului 
de vânzare -cumpărare a masei 
lemnoase adjudecate, în termenul  
maxim de 10 zile lucrătoare, de la data 
licitatiei, din culpa exclusivă a opera-
torului  economic/grupului de opera-
tori economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru masa  
lemnoasă respectivă și pierderea 
garanţiei de contractare aferente.

l Anunţ privind organizarea licitaţiei 
intermediare pentru vânzarea de 
masă lemnoasă pe picior și de masă 
lemnoasă fasonată aferentă anului de 
producţie 2016 din pădurile aparţi-
nând altor proprietari administrate pe 
bază de contract. Organizatorul licita-
ţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în 
loca l i ta tea  S ib iu ,  s t r.  Ca lea 

Dumbrăvii, nr. 140, tel. 0269242142, 
fax:0269214970, e-mail: office@sibiu.
rosilva.ro. Data și ora desfășurării 
licitaţiei: 21.04.2016  începând cu ora 
13:00. Locul desfășurării licitaţiei: 
Hotel Dumbrava, Loc. Sibiu, Pădurea 
Dumbrava, nr. 14. Tipul licitaţiei: lici-
taţie publică cu prezentarea ofertelor 
scrise în plic închis și sigilat. Licitaţia 
este organizată și se va desfășura 
conform prevederilor. Regulamentului 
de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 924/2015   cu modificările și 
completările ulterioare. Data și ora 
organizării preselecţiei: 15.04.2016 
începând cu ora 800. Data și ora-li-
mită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie și 
înscrierea la licitaţie: - pentru prese-
lecţie: data 14.04.2016 ora 1630 ; - 
pentru licitaţie: data 21.04.2016 ora 
1200. Lista partizilor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei și pasul de 
licitare pentru fiecare partidă sunt 
afișate la sediul organizatorului și pe 
site-ul www.ocoalederegim.ro, după 
caz.  Volumul total de masă lemnoasă 
pe picior oferit la licitaţie 7261 m3,  
din care: pe natură de produse:  - 
produse principale: 3420 (m3);    - 
produse secundare: 3416(m3);   
- produse de igienă: 0 (m3); - produse 
accidentale: 425 (m3); și, respectiv, pe 
specii și grupe de specii:  - rășinoase: 
3515(m3);  - fag: 1328 (m3);  - stejari: 
182 (m3); - diverse tari: 1213 (m3); - 
diverse moi: 1023 (m3).  Volumul total 
de masă lemnoasă fasonată oferit la 
licitaţie 1329,5 mc, din care pe sorti-
mente: - lemn pentru furnire estetici: 0 
mc; - lemn pentru furnire tehnice: 0 
mc; - lemn pentru cherestea  1176 mc; 
- lemn rotund si despicat pentru 
industria celulozei si hârtiei: 0 mc; - 
lemn pentru mina : 0 mc; - lemn 
pentru PAL si PFL:0; - lemn rotund 
de foioase si rășinoase pentru 
construcţii: 9 mc; - lemn de foc:  143 
mc; - cherestea de stejar: 1,5 mc și 
respectiv pe specii și grupe de specii: - 
rășinoase:  220 mc; - fag: 946 mc; - 
stejar, gorun:  14,5 mc; - cer, gârniţa : 0 
mc; - salcâm:  54  mc; - cireș:  0 mc; - 
paltin:  0 mc; - frasin:  9 mc; - tei:  0 
mc; - plop:  0 mc; - diverse tari:  86 mc; 
- diverse moi:  0 mc. Masa lemnoasă 
pe picior/ fasonată oferită spre 
vânzare provine din fondul forestier 
proprietate a altor proprietari admi-
nistrate pe bază de contract și nu este 
certificată.  Masa lemnoasă pe picior 
și masa lemnoasă fasonată rămasă 
neadjudecată după încheierea licita-
ţiei se poate adjudeca prin negociere 
în aceeași zi, în condiţiile prevăzute de  
prezentul regulament și de alte regle-
mentări în vigoare.  Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul organi-
zatorului licitaţiei începând cu data 
de: 06.04.2016. Alte informaţii privind 
organizarea și desfășurarea licita-
ţiei: 1. Documentele de preselecţie, 
prevăzute de art. 55, alin. 3) din H.G. 
924/2015 cu modificările și completă-
rile ulterioare, se depun la registratura 
D.S. Sibiu. 2. La licitaţie pot participa 
operatorii economici admiși de 
Comisia de  preselecţie. 3. Operatorul 
economic participant la licitaţie 
trebuie să achite separat, anterior 
începerii ședinţei de licitaţie, în contul 
organizatorului, prin instrumente 
bancare legale decontabile până la 
începerea licitaţiei sau în numerar la 
casieria D.S. Sibiu (în limita sumei de 
5000 lei): - tariful de participare la 
licitaţie în valoare de 180,00 lei; - o 
garanţia de contractare în cuantum de 
5% din valoarea de pornire la licitaţie 
pentru volumul de masă lemnoasă pe 
picior/ material lemnos fasonat pe 
care intenţionează să îl cumpere. 
Documentele privind constituirea 
garanţiei de contractare precum și a 
achitării tarifului de participare la 
licitaţie se vor depune la secretariatul 
comisiei de licitaţie anterior începerii 
ședinţei de licitaţie. Neîndeplinirea 
condiţiilor amintite mai sus determină 
interzicerea participării la licitaţie a 
operatorului economic. 4. Neînche-
ierea contractului de vânzare-cumpă-
rare a masei lemnoase adjudecate în 
termenul maxim de 10 zile lucrătoare 

din culpa exclusivă a operatorului 
economic/grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru masa 
lemnoasă respectivă și pierderea 
garanţiei de contractare aferente. 5. 
Rezilierea contractului de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase adju-
decate din culpa exclusivă a 
operatorului economic/grupului de 
operatori economici adjudecatar 
atrage pierderea garanţiei de contrac-
tare aferente, precum și a dreptului de 
participare la licitaţie/negociere 
pentru partida al cărei contract de 
vânzare-cumpărare a făcut obiectul 
rezilierii. 6. Grupajele de partizi sunt 
detaliate în Caietul de sarcini aferent 
licitaţiei precum și în lista partizilor 
oferite la licitaţie. 7. Informaţii referi-
toare la licitaţie pot fi accesate și de pe 
site-ul D.S. Sibiu www.dssibiu.ro în 
secţiunea „OFERTA COMER-
CIALĂ” Pentru informaţii și date 
suplimentare vă puteţi adresa organi-
zatorului licitaţiei: persoană de 
contact: Alin Anghel, număr de 
telefon: 0269232981, fax: 0269241804.  

PIERDERI  
l Subsemnatul Popescu Bogdan 
Constantin declar pierdut -Certificat 
Competente Profesionale_ eliberat de 
ARR Arges. Se declara nul.

l Flochem Industries SRL, București, 
str.Dr.Mirinescu 6, pierdut Bilet la 
Ordin seria BACX3AA, NR.1428611. 
Îl declarăm nul.

l SC Liv Line TRADE SRL,cu sediul 
in Bucuresti,sector6, aleea Istru, nr. 
2A,bl. A14D, Sc C,Ap 31, CUI 
31850443/17.06.2013, nr de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/7655/14.06.2013, declar pierdut si 
nul certificat constatator punct de 
lucru, Adresa Municipiul Ploiesti, Str. 
Mihai Bravu 250F, dep. DC2, Jud. 
Prahova

l Subsemnatul Covalcic Ioan domici-
liat în loc. Ciceu- Giurgești nr. 354, 
jud. Bistrița- Năsăud, am pierdut 
Certificat de pregătire profesională cu 
seria CPCM și cartelă tahografică, în 
data de 10.02.2016, în loc. Cluj 
Napoca. Le declar nule.

l Societatea Maralan Group SRL, 
J/06/312/2011, CUI:28472801, repre-
zentat prin asociat unic Francisco 
Javier Ortuno Arcones, declar pierdut 
certificat constatator pentru autorizare 
ac t iv i tă ţ i  l a  t e r ţ i  având  nr. 
6317/05.05.2011. Declar nul.

l Declar pierdut (nul) aviz anual 
pentru autorizarea exercitării profesiei 
de asistent medical de farmacie nr. 
1 1 1 6 0 / 0 9 . 0 4 . 2 0 1 5  e m i s  d e 
O.A.M.G.M.A.M.R. filiala București 
eliberat pe numele Daia Irina.

l Pierdut registru special pt. casa 
marcat EURO 500T Handy seria 
XJG011169, S.C. Anima Soft S.R.L, 
C.U.I. 5509227, J40/6720/1994, la 
punct de lucru str. Spătarului nr.17 
Bis, sector 2.

l S.C. „Euro Study Management” 
S.R.L. cu sediul în str. Remus nr. 10, 
demisol, ap.7, sector 3, București, 
având numărul de înregistrare la 
Registrul Comerțului J40/7408/2010, 
Cod  de  Ident i f i care  F i sca lă 
27246474, declară pierdut (nul) 
certificatul de înregistrare- original 
cu seria B, nr. 2437041 emis la data 
de 02.02.2011 de către Oficiul Regis-
trului Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul București.

l Societatea ARH Service Guttmann 
& COMP SNC, cu sediul social în 
Municipiul Sibiu, Piata Mica, Nr.7, 
Ap. 3, Județ Sibiu, înregistrată la ORC 
de pe lângă Tribunalul Sibiu sub 
nr.J32/1964/1992, CUI 2469837, 
declarăm pierdut certificatul consta-
tator din data de 11.10.2011 pentru 
punctul de lucru din Cluj-Napoca, Str.
Napoca, nr.16 , jud.Cluj.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. 
A g e n ț i a  N a ț i o n a l ă  d e 
Administrare Fiscală. Direcția 
G e n e r a l ă  R e g i o n a l ă  a 
Finanțelor Publice Ploiești. 
A d m i n i s t r a ț i a  p e n t r u 
C o n t r i b u a b i l i  M i j l o c i i . 
Compartimentul Procedură 
Insolvență și Lichidări. Nr. 
3909/05.04.2016. Invitație 
de  par t i c ipare .  Agen ț i a 
Națională de Administrare 
Fiscală – Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești - Administrația pentru 
Contribuabili Mijlocii, invită 
practicienii în inso lvență 
înscriși pe Lista practicienilor 
în inso lvență agreaț i  de 
A g e n ț i a  N a ț i o n a l ă  d e 
Administrare Fiscală pentru 
zona a XIV-a, să depună până 
c e l  t â r z i u  l a  d a t a  d e 
12.04.2016, ora 12.00, ofertă 
în vederea desemnării unui 
practician în insolvență în 
dosarul de insolvență nr. 
831/105/2016 privind pe 
debitoarea S.C. Depmed Top 
Pharm S.R.L., cu sediul în 
com. Poiana Câmpina, sat 
Poiana Câmpina nr. 651, jud. 
Prahova, CUI RO303161135, 
aflat pe rolul Tribunalului 
Prahova, întocmită conform 
prevederi lor art. 16 din 
Ordinul Președintelui Agenției 
Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 1451/2015 privind 
procedurile de agreare și 
selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția 
Națională de Administrare 
Fiscală.

Ministerul Finanțelor Publice. 
A g e n ț i a  N a ț i o n a l ă  d e 
Administrare Fiscală. Direcția 
G e n e r a l ă  R e g i o n a l ă  a 
Finanțelor Publice Ploiești. 
A d m i n i s t r a ț i a  p e n t r u 
C o n t r i b u a b i l i  M i j l o c i i . 
Compartimentul Procedură 
Insolvență și Lichidări. Nr. 
3920/05.04.2016. Invitație 
de  par t i c ipare .  Agen ț i a 
Națională de Administrare 
Fiscală – Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești - Administrația pentru 
Contribuabili Mijlocii, invită 
practicienii în inso lvență 
înscriși pe Lista practicienilor 
în inso lvență agreaț i  de 
A g e n ț i a  N a ț i o n a l ă  d e 
Administrare Fiscală pentru 
zona a II-a, să depună până 
c e l  t â r z i u  l a  d a t a  d e 
12.04.2016, ora 12.00, ofertă 
în vederea desemnării unui 
practician în insolvență în 
dosarul de insolvență nr. 
304/98/2016, privind pe 
deb i toarea SC Agrofam 
Holding S.R.L., cu sediul în 
Fetești, Aleea Rozmarin, vila 
Z29, jud. Ialomița, CUI 
6900281, aflat pe ro lu l 
Tr ibuna lu lu i  Te leo rman, 
î n t o c m i t ă  c o n f o r m 
prevederi lor art. 16 din 
Ordinul Președintelui Agenției 
Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 1451/2015 privind 
procedurile de agreare și 
selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția 
Națională de Administrare 
Fiscală.

Ministerul Finanțelor Publice. 
A g e n ț i a  N a ț i o n a l ă  d e 
Administrare Fiscală. Direcția 
G e n e r a l ă  R e g i o n a l ă  a 
Finanțelor Publice Ploiești. 
A d m i n i s t r a ț i a  p e n t r u 
C o n t r i b u a b i l i  M i j l o c i i . 
Compartimentul Procedură 
Insolvență și Lichidări. Nr. 
4620/05.04.2016. Invitație 
de  par t i c ipare .  Agen ț i a 
Națională de Administrare 
Fiscală – Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești - Administrația pentru 
Contribuabili Mijlocii, invită 
practicienii în inso lvență 
înscriși pe Lista practicienilor 
în inso lvență agreaț i  de 
A g e n ț i a  N a ț i o n a l ă  d e 
Administrare Fiscală pentru 
zona a II-a, să depună până 
c e l  t â r z i u  l a  d a t a  d e 
12.04.2016, ora 12.00, ofertă 
în vederea desemnării unui 
practician în insolvență în 
dosarul de insolvență nr. 
22/1259/2016, privind pe 
debitoarea SC Lactag SA, cu 
sed iu l  î n  Cos teș t i ,  s t r. 
Progresului nr. 24, jud. Argeș, 
CUI 129103, aflat pe rolul 
Tribunalului specializat Argeș, 
î n t o c m i t ă  c o n f o r m 
prevederi lor art. 16 din 
Ordinul Președintelui Agenției 
Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 1451/2015 privind 
procedurile de agreare și 
selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția 
Națională de Administrare 
Fiscală.


