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OFERTE SERVICIU
l Firmă de construcţii angajează:
-buldoexcavatorist; -echipă muncitori calificați în construcţii. Tel.:
0733.973.007
l Angajez instalatori, ajutori instalator, necalificaţi cu posibilitatea
calificării la locul de muncă, oferim
salariu motivant. Oferim şi cazare
dacă este nevoie. Relaţii la tel.
0749.981.165
l Firma Business Work and
Coaching, din Germania, angajează
şoferi profesionişti. CV-urile se pot
depune la adresa de email: simon a . b _ w _ c @ y a h o o . c o m . Te l :
0049.1722.139.258.
l Primăria Sectorului 6 organizează
concurs de recrutare în data de
07.11.2016, ora 10.00 –proba scrisă,
pentru ocuparea funcţiilor publice
de execuţie vacante astfel: 1 post
referent clasa III, grad profesional
superior din cadrul Biroului Relaţii
Publice în Teritoriu– Direcţia Relaţii
cu Cetăţenii; 1 post consilier clasa I,
grad profesional debutant din cadrul
Serviciului Achiziţii Publice–
Direcţia Generală Investiţii.
Concursul se organizează la sediul
Primăriei Sectorului 6 în data de
07.11.2016, ora 10.00, proba scrisă.
Dosarele de înscriere se pot depune
în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul Primăriei Sectorului 6
şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.
49 din Hotărârea Guvernului nr.
611/2008. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează la
sediul şi pe site-ul Primăriei Sectorului 6 www.primarie6.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei Sectorului 6 -Serviciul
Managementul Resurselor Umane şi
la nr. de telefon 0376.204.437.
l Spitalul Municipal “Costache
Nicolescu”, cu sediul în localitatea
Drăgăşani, jud. Vâlcea, str. Dr.
Bagdasar, nr. 2, organizează, în
conformitate cu prevederile HG
286/2011, concurs pentru ocuparea
funcțiilor contractuale vacante de: 4
posturi îngrijitor curățenie. Condițiile generale de participare la
concurs sunt cuprinse în art.3 din
Regulamentul-cadru la Hotărârea
286/2011. Condiții specifice de participare: -Studii: G; -Fără condiții
vechime. Locul desfăşurării probelor
concursului -sediul spitalului. Proba
scrisă în data de 28.10.2016, ora
11.00; -Proba interviu în data de
2.11.2016, ora 10.00. Candidații vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de 21.10.2016,
ora 16.00, la sediul Spitalului Municipal “Costache Nicolescu” Drăgăşani. Relaţii suplimentare la sediul:
Spitalului Municipal “Costache
Nicolescu” Drăgăşani, persoană de
contact: Chitu Jeni, telefon:
0250.812.201/02/03, int.110.
l Primăria Comunei Dorobanţi, cu
sediul în localitatea Dorobanţi,
nr.410, judeţul Arad, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: referent
studii medii Cămin Cultural Dorobanţi -1 post. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
07.11.2016, ora 11.00; -Proba
interviu în data de 09.11.2016, ora
11.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Condiţii generale: -Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3
al Regulamentului-cadru aprobat
prin HG nr.286 din 23 martie 2011,
cu modificările şi completările ulterioare; Condiţii specifice privind
ocuparea postului: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-cunoştințe temeinice operare calculator; -abilităţi de comunicare şi de
lucru în echipă; -cunoaşterea limbii
maghiare nivel avansat; -vechimea
nu este necesară. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Dorobanţi. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei
Comunei Dorobanţi, telefon/fax:
0257.535.252, e-mail: primaria.dorobanţi@gmail.com

este cazul. Dosarele de înscriere la
concurs se depun în termen de 20 de
zile de la data publicării în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Dorobanţi.
Dosarul trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la
art.49 din Hotărârea Guvernului
nr.611/2008, cu modificările şi
completările ulterioare. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei
Comunei Dorobanţi, telefon/fax:
0257.535.252, e-mail: primaria.dorobanţi@gmail.com

l Primăria Comunei Dorobanţi,
judeţul Arad, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui număr de două
funcţii contractuale de execuţie,
vacante, de ghid turism (inspector de
specialitate debutant) în cadrul
Compartimentului Promovare
Turistică. Condiţii generale pentru
ocuparea postului: conform art.3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23
martie 2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condițiile
specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției
contractuale sunt: studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în specialitatea: geografia turismului sau
economia serviciilor, turismului şi
comerţului. Condiţii de vechime în
specialitatea studiilor: nu este cazul.
Concursul se va organiza conform
calendarului următor: - termenul
limită de depunere a dosarelor: 10
zile lucrătoare de la data publicării
anunţului; -7 noiembrie 2016, ora
10.00, proba scrisă; -9 noiembrie
2016, ora 10.00, proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se
depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul:
Primăriei Comunei Dorobanţi.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Dorobanţi, telefon/fax:
0257.535.252, e-mail: primaria.
dorobanţi@gmail.com

l Primăria Comunei Voineşti, cu
sediul în localitatea Voineşti, strada
Principală, nr.FN, județul Iaşi, organizează concurs, în temeiul HG
286/2011, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor
contractuale vacante de: 1.Coordonator Centru (asistent social), Studii
S în domeniul Asistenței Sociale,
minim 2 ani experiență în domeniul
asistenței sociale, la Centrul de zi
pentru copii “Ioanid Romanescu”,
Voineşti; 2.Învățător, Studii M, liceu
pedagogic absolvit sau o şcoală echivalentă, secția învățători sau educatori-învățători, la Centrul de zi
pentru copii “Ioanid Romanescu”,
Voineşti; 3.Psihopedagog, Studii S în
domeniul Psihologie şi Științe ale
Educației, Specializarea Psihopedagogie special sau Psihologie, la
Centrul de zi pentru copii “Ioanid
Romanescu”, Voineşti; 4.Muncitor
întreținere (fochist), ½ normă, Studii
G/M, la Centrul de zi pentru copii
“Ioanid Romanescu”, Voineşti,
atestat fochist, nu necesită vechime;
5.Muncitor întreținere (fochist), ½
normă, Studii G/M, la Centrul de zi
pentru copii “Ioanid Romanescu”,
Voineşti, atestat fochist, nu necesită
vechime; 6.Îngrijitor, Studii G/M, la
Centrul de zi pentru copii “Ioanid
Romanescu”, Voineşti, nu necesită
vechime. Concursul se va desfăşura
conform calendarului următor:
-Proba scrisă va avea loc în data de
31.10.2016, ora 10.00, la sediul
Primăriei Voineşti; -Proba interviu,
la o dată comunicată ulterior. Pentru
participarea la concurs candidații
trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: a)Să aibă cetățenie română;
b)Să cunoască limba română, scris şi
vorbit; c)Să aibă vârsta minimă
reglementată de prevederile legale;
d)Să aibă capacitate deplină de exercițiu; e)Să aibă o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza
fişei medicale; f)Să îndeplinească
condițiile de studii şi vechime
conform cerințelor postului scos la
concurs; g)Să nu fi fost condamnat
pentru săvârşirea unei infracțiuni
contra umanității, contra statului
sau contra autorității, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârşite cu intenție, care
l-ar face incompatibil cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care
a intervenit reabilitarea. Candidații
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei Voineşti,
biroul Resurse Umane, până în data
de 20.10.2016, ora 16.00. Relații
suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Voineşti, persoană de
contact: Vătămanu Alexandra, tel:
0232.294.755, e-mail: primariavoinesti@yahoo.com

l Primăria Comunei Dorobanţi, cu
sediul în localitatea Dorobanţi,
nr.410, judeţul Arad, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor
publice vacante de: 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent,
Compartimentul Buget-contabilitate; 1 post consilier, clasa I, grad
profesional debutant, Compartimentul Urbanism, impozite şi taxe.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 07.11.2016,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
09.11.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: Condiţii generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările
şi completările ulterioare. Condiţii
specifice privind ocuparea postului
de consilier, clasa I, grad profesional
asistent, Compartimentul
Buget-contabilitate: -pregătirea de
specialitate: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea ştiinţelor economice, contabilitate; -vechimea
minimă în specialitatea studiilor
solicitate: 2 ani. Condiţii specifice
privind ocuparea postului consilier,
clasa I, grad profesional debutant,
Compartimentul Urbanism, impozite şi taxe: -pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul ştiinţelor economice sau
urbanismului; -vechimea minimă în
specialitatea studiilor solicitate: nu

l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul
in Bucuresti Str. Avalanşei, nr.
20—22 sector 4, scoate la concurs, la
sediul agenţiei, postul contractual
vacant de Director al Centrului
Regional de Formare Profesională a
Adulţilor Cluj, conform H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi

completările ulterioare. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.3 din H.G.
nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţii
specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei de conducere vacantă: Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă ; vechime de 5 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului. Programul concursului
concursului: 01.11.2016 ora 10:00 –
proba scrisa la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă; 02.11.2016 ora 10:00 – interviul la sediul Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
Termenul limita de depunere a dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.
Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute de art.6, alin.
(1) din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile specifice şi
bibliografia de concurs sunt afişate la
sediu şi pe site-ul instituţiei.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă CLUJ, cu
sediul în Cluj Napoca, Str. George
Coşbuc nr.2, scoate la concurs în
data de 09.11.2016, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următoarele posturi vacante: 1.Consilier, grad
profesional debutant–birou Relaţii cu
Angajatorii şi Economie Socială.
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; Cunoştinţe
de operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet (nivel mediu); Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; 2. Consilier,
grad profesional debutant–Compartiment Control Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii şi Executare Silită a
Debitelor. 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; 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 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Cluj.
l Primăria comunei Bogaţi, judeţul
Argeş organizează în data de
28.10.2016, ora 10.00 – proba scrisă,
concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 8 funcţii
contractuale de execuţie vacante în
cadrul compartimentului administraţie şi stare civilă, după cum
urmează: Șofer microbuz şcolar: 1
post; Șofer: 4 posturi; Muncitor calificat: 1 post; Paznic: 1 post; Îngrijitor: 1 post. Data şi ora interviului se
vor afişa odată cu rezultatele la
proba scrisă. Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
Condiţii generale prevăzute de art. 3
al Regulamentului cadru aprobat
prin HG 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţii
specifice: Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de şofer
microbuz şcolar: studii medii liceale,
absolvite cu diplomă de bacalaureat;
atestat profesional transport
persoane; posesor al unui permis de

conducere valabil, care să cuprindă
categoria D; vechime minim 2 ani în
specialitatea şofer/conducător auto.
Pentru funcţiile contractuale de
execuţie vacante de şofer: studii
generale/medii; posesor permis
conducător auto categoria B; nu
necesită vechime. Pentru funcţia
contractuală de execuţie vacantă de
muncitor calificat: studii generale/
medii; nu necesită vechime. Pentru
funcţia contractuală de execuţie
vacantă de paznic: studii generale/
medii; nu necesită vechime. Pentru
funcţia contractuală de execuţie
vacantă de îngrijitor: studii generale;
nu necesită vechime. Dosarul de
înscriere la concurs se depune până
la data de 20.10.2016 la sediul
Primăriei comunei Bogaţi, judeţul
Argeş. Condiţiile de desfăşurare a
concursului şi de participare la
concurs, precum şi bibliografia sunt
afişate la sediul Primăriei Bogaţi,
anexa la anunţ. Relaţii suplimentare
se obţin la sediul Primăriei Bogaţi,
telefon: 0248655003.
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
– inspector de specialitate – din
cadrul Compartimentului Programe
şi Achiziții Publice. 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 octombrie 2016, ora
10.00; proba interviu în data de 02
noiembrie 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 universitare de
licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul
ştiințelor juridice sau economice; - să
aibă o vechime în specialitatea studiilor de minim 7 ani – experiența în
achiziții publice, constitue un
avantaj; - 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 octombrie
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.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov, cu
sediul în Bucureşti, Str. Ruginoasa,
nr. 4, sector 4 scoate la concurs, în
data de 09.11.2016, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următoarele posturi vacante: 1.Inspector,
grad profesional principal Compartiment Execuţie Bugetară,
Financiar, Contabilitate si Administrare Fond Garantare pentru Plata
Creanţelor Salariale; 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 ramura de ştiinţe economice;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: 5 ani; Cunoştinţe de operare
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PC: Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate;
2.Consilier, grad profesional superior - Compartiment Execuţie
Bugetară, Financiar, Contabilitate si
Administrare Fond Garantare
pentru Plata Creanţelor Salariale;
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 ramura de
ştiinţe 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; 3.Consilier,
grad profesional superior Compartiment Achiyiţii Publice,
Administrativ, Protecţia Muncii si
PSI; 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
ramura de ştiinţe 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 20 zile
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Ilfov.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vand apartament 4 camere Bucuresti ultra central. Telefon 0244
513935.

CITAȚII
l Palfi Dan Anikves, Kemvi Ida,
Bavla Ida, Pataki Estera sunt citaţi
pe data de 21.11.2016 la Judecătoria
Turda în dos.nr.455/328/2015 în calitate de pârâţi.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului –
Vâlcea, cheamă în judecată pe
numiții Surlin Vasile, domiciliat în
com. Alunu, sat Alunu, jud. Vâlcea, şi
Surlin Elena, domiciliată în com.
Alunu, sat Alunu, în calitate de intimați în dosarul civil nr. 2511/90/2016,
cu termen de judecată în data de
07.10.2016 având ca obiect înlocuire
măsură de plasament, aflat pe rol la
Tribunalul Vâlcea.
l The Royal Bank Of Scotland
Plc, Edinburg– Sucursala Iasi este
citată in calitate de intimată la
Tr i b u n a l u l I a s i , i n z i u a d e
26.10.2016, ora 9, etajul IV, complet
a 2 com in proces cu Ungureanu
Marinela si Ciprian Stefan in
dosarul nr. 21569/245/2013 avind ca
obiect contestatie la executare.
l Zlat Adrian domiciliat in Mun.
Bîrlad, Ale. Parc, nr. 4, bl. D2, sc. B,
et. 1, ap. 28, jud. Vaslui este citat in
calitate de parat in dosarul nr.
10055/99/2013/a1 avand ca obiect
angajarea raspunderii conform art.
138 din Legea 85/2006 in data de
26.10.2016 ora 9.00 la Tribunalul Iasi,
str. Elena Doamna, nr. 1A, jud. Iasi.
l Michael Nickelson, cu ultimul
domiciliu în SUA 34 Randolph Ave,
Randolph, New Jersey, cod 07863
este chemat în data de 26.10.2016,
camera P 45, completul 23 civil, ora
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09:00, la Judecătoria Sector 5 Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 5,
sector 4, având calitatea de pârât în
dosarul nr. 19011/302/2015, în proces
cu Cioaca Nicolae şi Cioaca Maria în
calitate de reclamanţi, având ca
obiect uzucapiune.

JOI / 6 OCTOMBRIE 2016

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

nr.10, începând cu data de
11.10.2016, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul primăriei Izvoare,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Primar, Voicu Ionel.

l „Eurosantis” S.R.L., anunţă
publicul interesat, asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Extindere
parcare existentă, Hotel Veronica”,
propus a fi amplasat, în Staţiunea
Venus, Str. Dem Rădulescu nr. 84,
Jud. Constanţa. Informaţiile privind
proiectul propus, pot fi consultate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Constanţa, Str. Unirii nr.
23, Constanţa, Jud. Constanţa,
zilnic, între orele 9.00 - 13.00 şi la
sediul societăţii “Eurosantis”S.R.L.,
din Mun. Constanţa, Bdul. Mamaia
nr. 160, Jud. Constanţa, în zilele de
luni - vineri, între orele 9.00 - 13.00.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic, la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Constanţa, Str.
Unirii nr. 23, Constanţa, Jud.
Constanţa, între orele 9.00 - 13.00.

l Comuna Apele Vii, Jud. Dolj, Str.
Principală, nr. 71A, Cod Fiscal:
4553577, Tel./Fax 0251.371.607.
Anunţ prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea administrativ-teritorială Apele Vii din judeţul
Dolj anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarul cadastrale nr 1, începând
cu data de 11.10.2016, pe o perioadă
de 60 de zile, la sediul primăriei
Apele Vii, conform art.14 alin.(1) şi
(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Primar, Stanciu Augustin.

l Primăria Comunei Bîrca, str.
Mihai Viteazu, nr. 257, Jud.Dolj,
Cod Fiscal: 5002100. Tel/fax:
0251.356.214. Anunţ prealabil
privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului.
Unitatea administrativ-teritorială
Bîrca, din judeţul Dolj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral
nr.1 începând cu data de 12.10.2016
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei, conform art.14 alin.(1) şi
(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Primar, Urtilă Cristinel.

l Comuna Răscăeţi, din judeţul
Dâmboviţa, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2,
3, începând cu data de 10.10.2016, pe
o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Răscăeţi, din str. Mr.I.
Vochin, nr.89, conform art.14, alin.(1)
şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară.

DIVERSE

l Comuna Izvoare, Jud.Dolj, Str.
Principală, Cod Fiscal: 4553410, Tel./
Fax: 0251.366.681. Anunţ prealabil
privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului.
Unitatea administrativ-teritorială
Izvoare din judeţul Dolj anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral

NOTIFICĂRI
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale de insolventa in Dosarul nr. 2818/105/2016,
Tribunal Prahova, conform Sentintei
nr. 908/22.09.2016 privind pe SC
Narsam Invest SRL, cu termenele:
depunere declaratii creantă
07.11.2016, întocmirea tabelului
preliminar al creantelor 25.11.2016,
întocmirea tabelului definitiv
23.12.2016, prima Adunare a Creditorilor avand loc in data 05.12.2016,
orele 12.00 la sediul administrato-

rului judiciar din Ploieşti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii simplificate de
i n s o l v e n t a i n D o s a r u l n r.
5720/105/2016, Tribunal Prahova,
conform Incheierii din data de
27.09.2016 privind pe SC Megaelectric SRL, cu termenele: depunere
declaratii creantă 09.11.2016, întocmirea tabelului preliminar al creantelor 18.11.2016, întocmirea tabelului
definitiv 12.12.2016, prima Adunare
a Creditorilor avand loc in data
23.11.2016, orele 12.00 la sediul
administratorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale de insolventa in Dosarul nr. 4146/105/2016,
Tribunal Prahova, conform Sentintei
nr. 858/14.09.2016 privind pe SC
Fuerza Del Mar Distribution SRL,
cu termenele: depunere declaratii
creantă 25.10.2016, întocmirea tabelului preliminar al creantelor
12.11.2016, întocmirea tabelului
definitiv 07.12.2016, prima Adunare
a Creditorilor avand loc in data
16.11.2016, orele 12.00 la sediul
administratorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B.

SOMAȚII
l Prin cererea înregistrată sub
Dosar nr. 1310/246 /2016 petentul
Motorca Ioan CNP, 1600102024677
domiciliat in Moroda nr.248, com.
Seleus jud. Arad solicită înscrierea
dreptului de proprietate pe titlu de
uzucapiune asupra imobilului inscris
in CF nr. 301904 Seleus, CF vechi nr.
309 Moroda nr. top 271-272 compus
din teren intravilan respectiv curte si
gradina in suprafata de 1079 mp
situat in Moroda nr. adm vechi126 ,
nr.adm nou 308 (A1) si nr. cad. C1/
nr. top. 271-272, respectiv casa in
Moroda nr. adm vechi 126 scriptic
(A1 1) teren intravilan asupra caruia
faptic nu exista supraedificate.
Petentul a susţine că foloseşte aceste
imobil de peste 20 ani de la decesul
proprietarilor tabulari de sub B1
defunctii Ignuta Pavel decedat la
16.05.1982 si Ignuta Mariana decedata la 24.05.1988 . In CF 301904
Seleus,CF vechi 309 Moroda nr.
top.271-272 compus din teren intravilan, respectiv curte si gradina in
suprafata de 1079 mp/, situat in
Moroda,nr. adm vechi 126, nr.adm.
nou 308 (A1) si nr. cad C1/nr.top
271-272 compus din casa situata in

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Băicoi. Nr. 43722/05.10.2016. Anunțul privind vânzarea. Anul 2016, luna 10, ziua 06. În
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat,se vor vinde
prin licitație publică cu strigare, a unor active aparținând: 1. SC Roby Mari Invest Prod SRL, cu
domiciliul în localitatea Plopeni , bd. Independenței, nr. 6B, bl. 19C, sc. A, et. 2, ap. 4 , jud. Prahova:
Construcție tip chioșc - construcție din aluminiu și geam termopan, în suprafață de 25mp, situat în
localitatea Plopeni, str. Republicii, nr. 10, Jud. Prahova. Preț de pornire licitație: 7.890 lei ( fără TVA), a
treia licitație; 2. SC Angelo Cadouri și surprize SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Roșu, str.
Răzorului, jud.Ilfov: Uși interior cu tocuri, 191 bucăți. Preț de pornire licitație: 43,25 lei ( fără TVA), a
treia licitație; Jucării cadouri plastic, 62.000 bucăți stoc. Preț de pornire licitație: 434,00 lei - tot stocul
(fără TVA), a treia licitație; 3. SC Servicii Edilitare Plopeni SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea
Plopeni, bd. Republicii, nr. 9, bl. C17, et. P, jud. Prahova: Tractor tuns iarba Mc Culloch MI 2592RB. Pret
de pornire licitație: 2764,00 lei (fără TVA), prima licitație; Presă hidraulică salubriate, preț de pornire
licitație: 9698,00 lei (fără TVA), prima licitație; 4. SC Ana & Petrus Properties SRL, cu domiciliul în
localitatea Ploiești, str. Alexandru Odobescu, nr. 65, jud. Prahova: Teren în suprafață de 17500 mp,
situat în extravilanul comunei Vâlcănești, Tarla 1, Parcela F3/1, jud. Prahova. Preț de pornire licitație:
63.512,00 lei, prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cerea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de
pornire a licitației, pentru bunurile solicitate) în contul IBAN deschis la Trezoreria Boldești – Scăieni,
RO05TREZ5395067XXX000748; dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte
documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în ziua de 26.10.2016, orele 16.30.
Licitația va avea loc în data de 27.10.2016, la orele 13.00 - 14.30, la SFO Băicoi, str. Republicii, nr. 75B.
Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre acestea organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Anunțurile: nr. 45349, 43713,
45350, 45351/05.10.2016 pot fi consultate la sediul organului fiscal, primărie și pe site - ul ANAF
(licitații). Pentru date suplimentare, privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea
ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.268.674. Prezentul anunț va fi publicat pe site de pe data de
06.10.2016, până pe data de 26.10.2016, inclusiv.

Moroda nr.adm. vechi 126-scriptic
(A.1.1), apar ca si proprietari tabulari Ignuta Pavel si Ignuta Mariana.
În urma acesteia, conform art. 130
din Decretul Lege 115/1938 sunt
somaţi toţi cei interesaţi ca, de
îndată, să înainteze opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece ,în caz contrar,
în termen de o luna de la această
ultimă publicare se va proceda la
rezolvarea cererii. Prezenta somatie
se va afisa timp de o luna la Tabla de
afisare a Judecatoriei Ineu si la
primaria Seleus.

ADUNĂRI GENERALE
l SC Faberrom SA, cu sediul în
Bucureşti, Bld. Iuliu Maniu, nr.7,
sector 6, prin Preşedintele Consiliului de Administraţie, convoacă în
baza legii 31/1990 şedinţa Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor în data de 07.11.2016, ora 15.00
la sediul Faberrom SA. ORDINEA
DE ZI: 1.Discutarea majorării capitalului social al societăţii la suma de
2.227.250Lei, prin emisiunea unui
număr de 712.720 noi acţiuni, în
valoare nominală de 2.5Lei. 2. Stabilirea termenelor pentru exercitarea
drepturilor de preferinţă de către
acţionari. 3. Stabilirea termenelor de
subscriere a acţiunilor, atât prin
aporturi în numerar, cât şi prin aporturi în natură. 4. Propunerea în
vederea desemnării de către Registrul Comerţului în calitate de expert
evaluator a domnului Schipu
Corneliu, identificat cu legitimaţia
de expert nr.15991, vizată pe anul
2016, membru al societăţii de
evaluare Evalcons Credit, cu sediul
în Aleea Cislau, nr. 4, bl.10, ap. 69,
sect.2, Bucureşti, înmatriculată la
Registrul Comerţului sub nr.
J40/17948/2004, CUI: 16916161. În
cazul în care la data de 07.11.2016,
ora 15,00 nu se întrunesc condiţiile
de cvorum necesare, se fixează în
temeiul Legii nr.31/1990 cea de-a
doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii pentru
data de 08.11.2016, ora 15,00, în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
l SC Princo Grup SA, cu sediul în
Str.Av.Ion Muntenescu, nr.1-3,
Sector 2, Bucureşti, prin Administrator Unic, Florescu Costel, domiciliat în Bucureşti, Str.Turbinei, Nr.18,
Sector 2, identificat cu CI Seria RR
Nr.406837, convoacă în temeiul
Legii 31/1990 Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor, la data
de 07.11.2016, ora 11.00, la sediul
societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor cu

următoarea ordine de zi: 1.Punerea
în discuţie privind acordarea unui
credit de investiţie, achiziţie utilaje în
sumă de 564.000RON (cincisuteşaizecişipatrumii) RON, pe o perioadă
de 48 luni de la data semnării
contractelor de credit, ce se va
încheia cu UniCredit Bank SA. 2.
Punerea în discuţie privind garantarea creditului acordat de către
UniCredit Bank SA, conform
contractului de credit, după cum
urmează: a.Punerea în discuţie
privind Ipoteca asupra următoarelor
echipamente tehnologice viitoare:
Full Automatic Shirink Machine+Conveyor (distribuitor Kotapack
Ugur Korkmaz); Cnc Working
Center (distribuitor Holytek Industrial Corp); Maşina Şlefuit (distribuitor Masipanel) şi Presa De Panouri
Profi Press evaluator SC Neoconsult
Valuation SRL la data de 26.09.2016.
Bunurile se vor asigura la o societate
agreată UCB, cu cesionarea poliţei
în favoarea băncii şi înscriere la
AEGRM; b.Punerea în discuţie
privind Ipoteca mobiliară asupra
conturilor bancare ale SC Princo
Grup SA deschise la UCB, cu individualizarea acestora în contractul de
credit şi înregistrată la AEGRM; c.
Punerea în discuţie privind garanţie
personala (fidejusiune) emisă de
asociatul majoritar şi unicul administrator dl. Florescu Costel, în
forma şi continutul agreată de
bancă. 3.Punerea în discuţie privind
ca pe durata contractului de credit
societatea nu va repartiza profitul
obţinut sub formă de dividende, fără
acordul prealabil scris al UniCredit
Bank SA. 4.Punerea în discuţie
privind ca pe durata contractului de
credit şi orice prelungire a acestuia,
creditele acordate de către asociaţi
vor fi subordonate Facilităţii acordată de UniCredit Bank SA, atât ca
drept de preferinţă la plată cât şi ca
drept de executare şi nicio rambursare a creditelor acordate de asocitaţi
nu se va efectua fără acordul prealabil scris al UniCredit Bank SA.
5.Punerea în discuţie ca pentru
semnarea în numele şi pe seama
Societăţii a documentaţiei necesară
pentru obţinerea creditului, a
contractului de credit (Condiţii generale şi Condiţii speciale de finanţare
şi garantare), a tuturor contractelor
de garanţie, a biletului la ordin,
precum şi a oricăror documente
necesare în legătură cu aceste
contracte sau cu orice alt act juridic
încheiat de părti în legătură cu
acestea, să se împuternicească Administratorul Societăţii, domnul
Florescu Costel, identificată cu CI

s e r i a R R n r. 4 0 6 8 3 7 ,
CNP1460125400089. În cazul neântrunirii cvorumului prevăzut de lege,
a doua adunare este convocată în
ziua de 08.11.2016, ora 12.00, în
acelaşi loc cu aceeaşi ordine de zi.
Administrator Unic, Florescu Costel.
l Convocare: Administratorul unic
al ANA ELECTRIC S.A., cu sediul
în Bucureşti, Bdul Poligrafiei nr. 1C,
etaj 1, biroul nr. 14, sector 1, număr
de ordine în Registrul Comerţului
J/40/24307/1994, C.U.I. 6641365
(Societatea), convoacă adunărea
generală extraordinară a acţionarilor
la data de 7 Noiembrie 2016, ora
9.00, la sediul societăţii, pentru toţi
acţionarii înscrişi în Registrul consolidat al acţionarilor la data de referinţă de 31.10.2016, cu următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea, de principiu, a fuziunii prin absorbţia de
către ANA TELEFERIC S.A., cu
sediul în Poiana Braşov, Hotel Sporturilor, judeţul Braşov, număr de
ordine în Registrul Comerţului
Braşov J/08/988/1998, C.U.I.
RO8698066 (Societatea Absorbantă),
a societății ANA ELECTRIC S.A.
(Societatea Absorbită). 2. Stabilirea
datei de referinţă a situaţiilor financiare ale societăţilor participante,
care vor fi folosite pentru a se stabili
condiţiile fuziunii. 3. Împuternicirea
administratorului unic în vederea
realizării proiectului de fuziune şi a
îndeplinirii tuturor formalităţilor
legale ce ţin de operaţiunea de
fuziune. 4. Desemnarea reprezentantului acţionarilor pentru perfectarea documentelor şi înregistrarea
lor la Oficiul Registrului Comerţului.
În cazul în care nu sunt îndeplinite
condiţiile legale de desfăşurare a
adunării generale, a doua adunare
generală extraordinară este convocată pentru data de 8.11.2016, în
acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi
ordine de zi. ANA ELECTRIC SA,
Administrator unic, Taban Ion.
l Convocator: Consiliul de Administraţie al Societăţii ANA TELEFERIC S.A., cu sediul în Poiana
Braşov, Hotel Sporturilor, judeţul
Braşov, număr de ordine în Registrul
Comerţului Braşov J/08/988/1998,
C.U.I. RO8698066, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor societăţii la data de 07
NOIEMBRIE 2016, ora 12,30, la
sediul societăţii din Poiana Braşov,
Hotel "Sport", judeţul Braşov, pentru
toţi acţionarii înregistraţi în registrul
acţionarilor la data de referinţă 31
octombrie 2016, cu următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea, de prin-

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 bunuri mobile. În temeiul art. 250,
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 20, luna
octombrie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Solidaritatea 2003 SRL, cu domiciliul
fiscal în localitatea Giurgiu, str. Tineretului, bl. 19C/613, sc. B, parter, cod de identificare fiscală
15864226: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile
care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA,
(lei),Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Copiator digital Xerox C118, 850 lei, 20%; 2. Bibliotecă
birou, 315 lei, 20%; 3. Televizor color Sony, 30 lei, 20%; Total: 1.195 lei. *) Regimul și cotele de taxă
pe valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de 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, în contul RO89TREZ3215067XXX002664,
cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după 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
207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea
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 0246.216.705, tastele 2 și 1, cu domnul Ciochir Marian.
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cipiu, a fuziunii prin absorbţia de
către ANA TELEFERIC S.A. (Societate Absorbantă) a societății ANA
ELECTRIC S.A., cu sediul în Bucureşti, Bdul Poligrafiei nr. 1C, etaj 1,
biroul nr. 14, sector 1, număr de
ordine în Registrul Comerţului
J40/24307/1994, CUI 6641365 (Societate Absorbită). 2. Stabilirea datei
de referinţă a situaţiilor financiare
ale societăţilor participante, care vor
fi folosite pentru a se stabili condiţiile fuziunii. 3. Împuternicirea
Consiliului de administratie în
vederea realizării proiectului de
fuziune şi a îndeplinirii tuturor
formalităţilor legale ce ţin de operaţiunea de fuziune. 4. Desemnarea
reprezentantului acţionarilor pentru
perfectarea documentelor şi înregistrarea lor la Oficiul Registrului
Comerţului. În cazul în care nu sunt
îndeplinite condiţiile legale de desfăşurare a adunării generale, a doua
adunare generală extraordinară este
convocată pentru data de
08.11.2016, în acelaşi loc, la aceeaşi
oră, cu aceeaşi ordine de zi. Consiliul
de Administraţie, al Societăţii ANA
TELEFERIC S.A., Prin: Preşedinte
Taban Ion.
l Convocare: Preşedintele Consiliului de administraţie al societăţii
ATHENEE PALACE S.A., societate
pe acţiuni română cu sediul în Bucureşti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire
Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul
nr. 10, număr de ordine în Registrul
Comerţului Bucureşti J40/612/1991,
C.U.I. RO 1569250, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor la data de 07 noiembrie
2016, ora 9,30, în Bucureşti, B-dul
Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri
Ana Holding, et.1, biroul 10, sector 1,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în
registrul acţionarilor, la sfârşitul zilei
de 25 octombrie 2016, cu următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea alipirii
terenului cu număr cadastral
207052, cu imobilele cu numerele
cadastrale 207052- C1, 207052- C2,
207052- C3, 207053, 207055. 2.
Aprobarea datei de 23 noiembrie
2016, ca dată de înregistrare asupra
căreia se răsfrâng hotărârile
adunării generale extraordinare a
acţionarilor. După data de 22 noiembrie 2016 (ex date) instrumentele
financiare obiect al hotărârii
adunării generale extraordinare a
acţionarilor se tranzacţionează fără
drepturile care derivă din respectiva
hotărâre. 3. Împuternicirea

domnului Taban Ion -Preşedinte al
consiliului de administraţie–
Director General, pentru a semna
toate documentele necesare aducerii
la îndeplinire şi înregistrării la organismele în drept a prezentei hotărâri,
precum şi actele juridice ce vor fi o
consecinţă a acestei hotărâri, cu
posibilitatea ca acesta să mandateze
o altă persoană pentru îndeplinirea
acestor formalităţi. În cazul în care
nu sunt îndeplinite condiţiile legale
de desfăşurare a adunării generale
extraordinare a acţionarilor în data
de 07 noiembrie 2016, a doua
adunare generală extraordinară este
convocată pentru data de 08 noiembrie 2016, în acelaşi loc, la aceeaşi
oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de
referinţă. Accesul acţionarilor
îndreptăţiţi să participe la adunarea
generală este permis prin simpla
probă a identităţii acestora, cu actul
de identitate, facută în cazul acţionarilor persoane fizice, iar în cazul
persoanelor juridice sau a reprezentanţilor acţionarilor persoane fizice,
cu împuternicire dată persoanei
fizice care le reprezintă, în limba
română. La adunare au drept sa
participe şi să voteze toţi acţionarii
societăţii înregistraţi la sfârşitul zilei
de 25.10.2016, în Registrul Acţionarilor, gestionat de Depozitarul
Central S.A., care este data de referinţă a adunării convocate. Acţionarii pot participa la şedinţa
adunării generale, personal sau prin
reprezentanţi, în condiţiile prevăzute
de art. 243 alin. 3 din Legea nr.
297/2004 privind piaţa de capital.
Reprezentarea acţionarilor se va
putea face şi prin alte persoane decât
acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de împuternicire
specială/ generală, conform art. 14
alin. 3 din Regulamentul CNVM nr.
6/2009. Împuternicirile speciale sau
generale vor fi utilizate în condiţiile
stabilite de Regulamentul 6/2009 iar
modelul acestora va putea fi obţinut
de la sediul societăţii. Împuternicirea
specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acţionar,
unul pentru reprezentant şi unul
pentru emitent). Dupa semnare,
exemplarul pentru emitent, însoţit
de copia actului de identitate a celui
reprezentat, va fi trimis spre înregistrare societăţii cel târziu cu 48 de ore
înainte de adunarea generală,
acestea putând fi trimis şi prin fax
(nr. fax: 0213181300) sau prin email
la adresa: athenee.palace@gmail.
com, reprezentantul acţionarului

fiind obligat ca la data Adunării
Generale a Acţionarilor, să aibă
asupra sa procura în original. Unul
sau mai mulţi acţionari reprezentând individual sau împreună cel
puţin 5% din capitalul social au
dreptul de a introduce puncte pe
ordinea de zi şi de a propune
proiecte de hotărâri pentru punctele
incluse sau propuse pentru a fi
incluse pe ordinea de zi a Adunării
Generale a Acţionarilor în termen de
15 zile de la data publicării convocării, cu condiţia ca fiecare punct să
fie însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre
adoptare de catre adunarea generală
a acţionarilor, precum şi de o copie
de pe actul de identitate al iniţiatorilor. Propunerile acţionarilor şi
documentele ce atestă îndeplinirea
condiţiilor pentru exercitarea acestor
drepturi vor fi transmise numai în
scris (prin servicii de curierat sau
prin mijloace electronice). Fiecare
acţionar are dreptul să adreseze
consiliului de administraţie întrebări
în scris înaintea datei de desfăşurare
a adunării generale, privind punctele
de pe ordinea de zi, conform art. 13
din Regulamentul CNVM nr. 6/2009,
împreună cu acte care permit identificarea acţionarului astfel încât
acestea să fie înregistrate ca primire
la sediul Societăţii până cel târziu la
data de 01.11.2016, cu menţiunea
scrisă clar "Pentru adunarea generală extraordinară a acţionarilor din
data de 07/08.11.2016", urmând a i
se răspunde în cadrul AGEA. Întrebările acţionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice. Orice acţionar
are garantat exerciţiul liber al drepturilor sale conform prevederilor
legale aplicabile şi ale Actului constitutiv al societăţii. Începând cu data
de 07.10.2016, modelele de împuterniciri, documentele şi materialele
informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a adunării
generale a acţionarilor, proiectele de
hotărâri precum şi orice alte informaţii suplimentare se pot obţine de
la sediul societăţii, între orele 9-17, şi
la tel. 0212021199 şi pe site-ul societăţii www.athenee-palace.ro. În cazul
votului prin corespondenţă, buletinul de vot, completat şi semnat, va
fi transmis prin poştă sau prin
e-mail, cu semnatura electronică
extinsă, conform Legii nr. 455/2001
până la data de 04.11.2016, inclusiv,
la adresa societăţii respectiv adresa
de e-mail: athenee.palace@gmail.

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 bunuri imobile și ansamblu de
bunuri imobile ale SC Solidaritatea 2003 SRL. 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 octombrie, anul 2016, ora
10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, județul Giurgiu se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Solidaritatea 2003 SRL, cu sediul în Giurgiu,
str. Tineretului, bl. 19C/613, sc. B, parter, ap. 16, CUI 15864226: clădire în suprafață de 80 mp,
compusă din o sala vânzare + 2 anexe, construită din BCA, situată în Giurgiu, str. Tineretului, adiacent
bloc garsoniere CET, prețul de evaluare/ de pornire al licitației 32.600 lei (exclusiv TVA) **. **) cota de
taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabila în
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare 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. Bunurile imobile nu sunt grevate de sarcini.
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 al licitației, 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 după 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 după 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, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, 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 0246.216.705, tasta 2 și 1, la domnul Ciochir Marian.

com cu menţiunea scrisă clar
"Pentru adunarea generală extraordinară a acţionarilor din data de
07/08.11.2016". Societatea
ATHENEE PALACE S.A. Prin:
Taban Ion– Preşedinte al Consiliului
de administraţie.

LICITAȚII
l Societatea Feroviara de Turism“SFT CFR“ SA cu sediul in: Bucuresti, Str. Colonel-StefanStoica,
nr.27, sector.1, ofera spre inchiriere
activul-Cantina Vatra Dornei, in
suprafata desfasurata de 710.mp,
situat in mun.Vatra Dornei, str. Podu
Verde, nr. 4, jud.Suceava. Ofertele
pot fi primite la nr.fax: 0374/091.930
sau la e-mail: office@turismferoviar.
ro, pana la data de: 15.10.2016
orele:16,30. Informatii tel.
0743/079.977
l Primăria oraşului Pătârlagele, cu
sediul în oraşul Pătârlagele, judeţul
Buzău, cod fiscal 4055866, telefon
0238/550001, e-mail: primaria.patarlagele@yahoo.com, organizează în
data de 27.10.2016, licitaţie deschisă
pentru concesionarea unui teren
proprietate publică cu suprafaţa de
4090 mp şi teren proprietate publică
cu suprafaţa de 2430 mp, situate in
oraş Pătârlagele, sat Sibiciu de Sus.
Date şi informaţii suplimentare
puteţi obţine la nr. de telefon
0238/550.001 sau la sediul primăriei,
serviciul Administrativ şi de Achiziţii Publice. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
05.10.2016
l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul in
Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod
700310, organizeaza la sediul sau
p r o c e d u r a d e „ L I C I TAT I E
DESCHISA”, cu oferte de pret in
plic inchis, in vederea atribuirii
contractului „CLORURA DE
CALCIU TEHNICA PENTRU
DESZAPEZIRE ”. Pentru participarea la procedura de achizitie,
ofertantul trebuie sa indeplineasca
conditiile cerute in „Documentatia
de achizitie” care se poate ridica de
la sediul SC Citadin SA, serviciul
achizitii, contra sumei de 100 lei
pana pe data de 14.10.2016. Criteriul
care va fi aplicat pentru evaluarea
ofertelor: pretul cel mai scazut.
Documentatia de ofertare va fi
depusa la registratura unitatii, pana
la data de 17.10.2016, orele 10:00.
Procedura se va desfasura la sediul
S.C. CITADIN S.A. in ziua de
17.10.2016, cu incepere de la orele
12:00.
Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de
participare se pot obtine la tel. : 0232
– 240.885.
l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul in
Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod
700310, organizeaza la sediul sau
procedura de „Licitatie”, cu oferte
de pret in plic inchis, in vederea
atribuirii contractului „Sare industriala pentru drumuri”. Pentru
participarea la procedura de achizitie, ofertantul trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in
„Documentatia de achizitie” care se
poate ridica de la sediul SC
CITADIN SA, serviciul achizitii,
contra sumei de 100 lei pana pe data
de 18.10.2016. Criteriul care va fi
aplicat pentru evaluarea ofertelor:
pretul cel mai scazut. Documentatia
de ofertare va fi depusa la registratura unitatii, pana la data de
19.10.2016, orele 10:00. Procedura se
va desfasura la sediul S.C.
C I TA D I N S . A . i n z i u a d e
19.10.2016, cu incepere de la orele
12 :00. Relatii suplimentare privind
procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine la
tel.: 0232 – 240.885.

l S.C. Plaiul Concom Impex SRL
prin lichidator anunta vanzarea prin
licitatie publica a apartamentului
situat in Campina, str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, bl. B1, sc. B, et. 2, ap.
12, jud. Prahova, compus din doua
camere si dependinte cu o suprafata
utila de 50,44 mp; pretul de pornire
al licitatiei este cel stabilit in raportul
de evaluare incuviintat de Adunarea
Creditorilor din 08.08.2014 si
conform regulamentului de participare la licitatie, respectiv 147.400 lei
(fara TVA), respectiv 182.776 lei
(inclusiv TVA). Imobilul nu este
inscris in cartea funciara iar cheltuielile de intabulare sunt in sarcina
cumparatorului. Licitatiile vor avea
loc pe data de: 11.10.2016,
18.10.2016, 25.10.2016, 27.10.2016,
01.11.2016, 03.11.2016, 08.11.2016,
10.11.2016, 15.11.2016, 17.11.2016,
22.11.2016, 24.11.2016, 28.11.2016,
29.11.2016, 07.12.2016, 13.12.2016,
15.12.2016, 19.12.2016, 20.12.2016 si
22.12.2016 orele 14.00 la sediul lichidatorului din Ploiesti strada Ion
Maiorescu, bl. 33 S1, et. 7, cab 7B.
Conditiile de participare la licitatie
sunt mentionate in caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar, a
carui valoare este de 3.000 lei (fara
TVA). Relatii suplimentare la telefon
0344104505.
l S.C. Plaiul Concom Impex SRL
prin lichidator anunta vanzarea prin
licitatie publica a bunului imobil
af lat in patrimoniul debitoarei,
respectiv terenul intravilan in suprafata de 9.996 mp situat in loc
Secaria, Tarla 31, parcela F356, jud
Prahova, la pretul de 12.045 lei (fara
TVA). Terenul este incris in cartea
funciara. Conform regulamentului
de participare la licitatie, pretul de
pornire al licitatiei este redus cu 50%
din pretul stabilit in raportul de
evaluare incuviintat de Adunarea
Creditorilor din 08.08.2014. Licitatiile vor avea loc in data de:
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11.10.2016, 18.10.2016, 25.10.2016,
27.10.2016, 01.11.2016, 03.11.2016,
08.11.2016, 10.11.2016, 15.11.2016,
17.11.2016, 22.11.2016, 24.11.2016,
28.11.2016, 29.11.2016, 07.12.2016,
13.12.2016, 15.12.2016, 19.12.2016,
20.12.2016 si 22.12.2016 orele 13.00
la sediul lichidatorului din Ploiesti
strada Ion Maiorescu, bl.33 S1, et.7,
cab 7B. Conditii de participare si
relatii suplimentare la telefon
0344104505.
l SC Bomas Distributions SRL prin
lichidator, anunta vanzarea la licitatie publica bunurilor aflate in
patrimoniul societatii, respectiv
magazine tip termopan, pretul de
pornire al licitatiei fiind redus cu
50% din pretul stabilit in raportul de
evaluare. Licitatiile vor avea loc pe
data de: 11.10.2016, 13.10.2016,
18.10.2016, 20.10.2016, 25.10.2016,
27.10.2016, 31.10.2016, 02.11.2016,
08.11.2016 si 10.11.2016 orele 13.00
la sediul lichidatorului din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B,
Et.7, jud. Prahova. Conditiile de
participare si relatii suplimentare la
tel. 0344104525.
l SC Drumuri si Poduri Prahova
SA societate aflata in reorganizare
judiciara prin administrator judiciar
anunta vanzarea la licitatie publica a
bunului imobil, astfel cum este identificat si evaluat in Planul de Reorganizare si in raportul de evaluare a
imobilului situat in loc. Boldesti Scaieni, str. Paraului, nr. 3, jud.
Prahova (Sectia Scaieni), constand
in mai multe constructii, la pretul de
329.109,5 lei. Licitatia publica are loc
in baza hotararii Adunarii Creditorilor din 28.02.2013 si 28.03.2013 a
regulamentului de participare la
licitatie pentru bunurile libere de
sarcini. Pretul de pornire al licitatiei
este redus la 50% din pretul mentionat in raportul de evaluare. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data
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de: 27.07.2016, 28.07.2016,
03.08.2016, 10.08.2016, 24.08.2016,
07.09.2016, 14.09.2016, 21.09.2016,
28.09.2016 si 03.10.2016 orele 12.00,
la sediul administratorului judiciar
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.
12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Detalii in
caietul de sarcini si la telefon
0344104525.
l SC Drumuri Si Poduri Prahova
SA societate aflata in reorganizare
judiciara prin administrator judiciar
anunta vanzarea la licitatie publica a
bunului imobil, astfel cum este identificat si evaluat in Planul de Reorganizare si in raportul de evaluare a
imobilului situat in loc. Boldesti Scaieni, str. Paraului, nr. 3, jud.
Prahova (Sectia Scaieni), constand in
mai multe constructii, la pretul de
329.109,5 lei. Licitatia publica are loc
in baza hotararii Adunarii Creditorilor din 28.02.2013 si 28.03.2013 a
regulamentului de participare la licitatie pentru bunurile libere de sarcini.
Pretul de pornire al licitatiei este
redus la 50% din pretul mentionat in
raportul de evaluare. Sedintele de
licitatii vor avea loc pe data de:
11.10.2016, 18.10.2016, 25.10.2016,
27.10.2016, 01.11.2016, 03.11.2016,
08.11.2016, 10.11.2016, 15.11.2016,
17.11.2016, 22.11.2016, 24.11.2016,
28.11.2016, 29.11.2016, 07.12.2016,
13.12.2016, 15.12.2016, 19.12.2016,
20.12.2016 si 22.12.2016 orele 12.00,

la sediul administratorului judiciar
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12,
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Detalii in
caietul de sarcini si la telefon
0344104525.
l SC Drumuri si Poduri Prahova
SA societate aflata in reorganizare
judiciara prin administrator judiciar
anunta vanzarea la licitatie publica a
bunului imobil, astfel cum este identificat si evaluat in Planul de Reorganizare si in raportul de evaluare a
imobilului situat in Filipestii de
Padure, jud. Prahova, respectiv
constructiile situate pe acest teren
compuse din: cladire P + 2 Et, la
pretul de 32.544 lei. Licitatia publica
are loc in baza hotararii Adunarii
Creditorilor din 28.02.2013 si
28.03.2013 a regulamentului de
participare la licitatie pentru bunurile libere de sarcini. Pretul de
pornire al licitatiei este redus la 50%
din pretul mentionat in raportul de
evaluare. Sedintele de licitatii vor
avea loc pe data de: 11.10.2016,
18.10.2016, 25.10.2016, 27.10.2016,
01.11.2016, 03.11.2016, 08.11.2016,
10.11.2016, 15.11.2016, 17.11.2016,
22.11.2016, 24.11.2016, 28.11.2016,
29.11.2016, 07.12.2016, 13.12.2016,
15.12.2016, 19.12.2016, 20.12.2016 si
22.12.2016 orele 12.00, la sediul
administratorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Detalii in
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caietul de sarcini si la telefon
0344104525.
l SC RAZEC BETS SRL, prin
lichidator judiciar, anunţă vânzarea
prin licitaţie publică a bunurilor
mobile aflate in patrimoniul acesteia,
respectiv: 85 de masini electronice cu
castiguri a caror licenta este expirata
la pretul de 8.046 lei. Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu 25%
fata de cel stabilit in raportul de
evaluare incuviintat de Adunarea
Creditorilor din 10.08.2016. Licitaţiile vor avea loc pe data de:
11.10.2016, 13.10.2016, 18.10.2016,
20.10.2016, 25.10.2016, 27.10.2016,
31.10.2016, 02.11.2016, 08.11.2016 si
10.11.2016 orele 13.00 în Ploieşti, str.
Ion Maiorescu bl. 33S1, et.7, cab. 7B,
jud. Prahova. Relaţii suplimentare la
0344104525.
l Organizatorul licitaţiei: Direcţia
Silvică Teleorman, cu sediul în
Alexandria, str.Mihăiţă Filipescu,
nr.3, jud.Teleorman, tel.0247/312.333,
fax 0247/315790, e-mail: office@
alexandria.rosilva.ro. Data şi ora
desfăşurării licitaţiei: 17.10.2016, ora
10.00. Locul desfăşurării licitaţiei:
sediul Direcţiei Silvice Teleorman,
Alexandria, str.Mihăiţă Filipescu
nr.3, jud.Teleorman. Tipul licitaţiei:
licitaţie publică cu strigare. Licitaţia
este organizată şi se va desfăşura
conform prevederilor Regulamen-

tului de vânzare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate
publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.924/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Data şi
ora organizării preselecţiei:
12.10.2016, ora 10.00. Data şi ora
limită până la care se poate depune
documentaţia pentru preselecţie şi
înscriere la licitaţie: 11.10.2016, ora
12.00. Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire al licitaţiei şi
pasul de licitare pentru fiecare
partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe stie-ul www.rosilva.ro.
Volumul total de masă lemnoasă pe
picior oferit la licitaţie este 1178mc,
din care pe natură de produse:
Produse principale: 1178mc; şi,
respectiv, pe specii şi grupe de specii:
Stejari: 35mc; Diverse tari: 257mc;
Diverse moi: 886mc. Masa lemnoasă
pe picior oferită spre vânzare nu
provine din fondul forestier proprietate publică certificat. Partizile
neadjudecate se vor oferi la o alta
licitaţie. Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul organizatorului
licitaţiei, începând cu data de
06.10.2016. Alte informaţii privind
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
Documentele prevăzute la art.21,
alin.(3) din Regulament se pot
depune la registratura organizatorului licitaţiei sau se pot trimite prin
fax, poştă sau prin poştă electronică
în format pdf. Neîncheierea contrac-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Găești. Nr. înregistrare operator de date cu caracter
personal - 759. Dosar de executare 10. Proces verbal sechestru 5546/02.02.2011. Reluarea licitației a II - a. Nr. 16372/29. 09. 2016.
Publicație în data de 06.10.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. (1),
alin. (2) și art. 255 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut
că în ziua de 19, luna octombrie, anul 2016, ora 11.30, la sediul S.F.O. Găești, din localitatea Găești, str. Cuza Vodă, bl. 30, parter, județul
Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II – a; se reiau procedurile de valorificare a bunurilor imobile indisponibilizate cu
procesul verbal de sechestru nr. 5546/02.02.2011), următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Optim Trans SA, cu
domiciliul fiscal în localitatea Găești, str. Ștefan Mihăilescu, nr. 10, jud. Dâmbovița, cod de identificare fiscală nr. 935256: Imobil:
Obiectivul „Stație de reparații și întreținere” curți construcții și teren intravilan, în suprafață totală de 20.625 mp, cu nr. cadastral 1505, cu
deschidere la stradă 132,93 ml x 155,16 ml, situat în Găești, strada Ștefan Mihăilescu, nr. 10, jud. Dâmbovița, pe care se află construcțiile:
C1 - atelier tapițerie, C2 - atelier vulcanizare, C3 - spălătorie auto, C4 - rampă, C5 - stație foraj, C6 - magazie, C7 - magazie, C8 - cantină,
C9 - bazin decantor, C10 - șopron, C11 - stație alimentare carburanți, C12 - cabină poartă, C13 - sediul administrativ (cu regim de înălțime
P+1, suprafață Ac = 207 mp, Ad = 414 mp, Au = 331mp), C14 - centrală termică, C15 - șopron, C16 - hidrofor, C17 - bazin apă, C18 magazie, C19 - magazie, C20 - magazie, C21 - magazie, C22 - magazie magazie stație, C23 - stație întreținere și reparații, C24 - stație
comptresoare. Pe construcțiile C4, C9, C10, C15, C17, nu au aport la valoarea de piață întrucât nu au sistemul constructiv al unei clădiri,
(mențiuni ale evaluatorului). Prețul de pornire al licitației a II - a este de 1.010.675 lei (exclusiv TVA) și reprezintă valoarea stabilită în
Raportul de Evaluare nr. 38280/19.03.2015, adică 1.347.566 lei (exclusiv TVA), diminuată cu 25% compus din: a). pentru terenul
intravilan curți construcții, în suprafață de 20.625 mp pe care se află construcțiile, valoarea de vânzare este de 274.942 lei (exclusiv TVA);
b). pentru construcțiile situate pe terenul mai sus menționat, valoarea de vânzare este de 735.733 lei (exclusiv TVA). Cota de taxă pe
valoarea adăugată, aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul
Fiscal este de 20%, scutit de TVA, în temeiul art. 292, alineat (2), litera f, din Legea 227/2015. Bunurile se vând fără TVA. Regimul juridic
al proprietății, drept deplin de proprietate SC Optim Trans SA, temei legal, certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO9 Nr.
0131/21.07.1994, emis de Ministerului Transporturilor, în baza Legii 15/1990 și a HG 884/1991, înscris la Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Dâmbovița, cu Nr. Cadastral 1505, Carte Funciară nr. 70509. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele
sarcini: Creditor,Sarcini; 1. A.J.F.P. Dâmbovița, P.V. Sechestru Nr.5546/02.02.2011; 2. Romania Internațional Bank SA, Sucursala Pitești,
Ipotecă; Extras de Carte Funciară 6036/08.02.2011; capitol B, Partea II. Alte detalii tehnice și de informare, în Raportul de Evaluare nr.
38280/19.03.2015, care poate fi consultat la sediul S.F.O. Găești. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la
vânzare prin licitație publică, să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul
de pornire al licitației, virați în contul RO85TREZ2715067XXX004381, beneficiar A.J.F.P. Dâmbovița - CUI 15913418, deschis la Trezoreria
Municipiului Târgoviște;împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie
după 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 după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Prețul de pornire al licitației
este prețul de evaluare pentru prima licitație, diminuat cu 25% pentru a doua și cu 50%, pentru următoarele licitații. Licitația începe de la
cel mai mare preț din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior prețului de pornire. În cazul prezentării unui singur ofertant
la licitație, comisia poate să îl declare adjudecatar dacă acesta oferă cel puțin prețul de pornire al licitației. Adjudecarea se face în favoarea
participantului care a oferit cel mai mare preț, dar nu mai puțin decât prețul de pornire. În situația în care, nici la a treia licitație nu se vinde
bunul, se organizează o nouă licitație, (a IV - a). În acest caz bunul poate fi vândut la cel mai mare preț oferit, chiar dacă acesta este
inferior prețului de pornire al licitației, cu respectarea dispozițiilor art. 250, alin. (14) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, raportat la dispozițiile art. 1660, alin. (2) din Legea 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează în materia vânzării cerința ca prețul să fie serios. Luând în
considerație principiile de interpretare a legii fiscale, prevăzute la art. 13 din Codul de procedură fiscală și coroborând dispozițiile acestui
act normativ cu cele ale Codului civil, după cea de a III - a licitație, Comisia de licitație poate decide ca bunul să fie vândut la cel mai mare
preț oferit, chiar dacă acesta este inferior prețului de pornire al licitației, dar nu mai puțin de 10% din prețul de pornire al licitației,
respectiv taxa de participare la licitație, (precizări făcute de Agenția Națională de Administrare Fiscală cu adresa nr. A-VAD
915/12.09.2016). În termen de 5 zile de la data întocmirii p.v. de licitație, organul de executare va dispune restituirea taxei de participare
participanților care au depus oferte de cumpărare și nu au fost declarați adjudecatari; în caz de adjudecare, taxa se reține în contul
prețului. Taxa de participare nu se restitue ofertanților care nu s-au prezentat la licitație ; celui care a refuzat încheierea procesului verbal
de adjudecare, precum și adjudecatarului care nu a plătit prețul, reținându-se în contul organului de executare, pentru acoperirea
cheltuielilor de executare silită. 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 cu prevedrile art. 260 și art. 261 din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru, la numărul de
telefon 0245.713.445; persoană de contact: executor fiscal, Toma Gheorghe. Anexat, capturi foto - copii din Raportul de Evaluare nr.
38280/19.03.2015, cu privire la imobilul scos la vânzare. Data publicării: 06.10.2016.

tului de vânzare-cumpărare a masei
lemnoase adjudecate în termenul
stabilit prin caietul de sarcini, din
culpa exclusivă a operatorului
economic adjudecatar, atrage
anularea adjudecării pentru masa
lemnoasă respectivă şi pierderea
garanţiei de contractare aferente.
Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase
adjudecată din culpa exclusivă a
operatorului economic adjudecatar,
atrage pierderea garanţiei de bună
execuţie aferentă sau contravaloarea
masei lemnoase achitată şi nerecoltată, după caz, precum şi a dreptului
de participare la licitaţie pentru
partizile care au făcut obiectul
contractului reziliat. Pentru informaţii si date suplimentare, vă puteţi
adresa organizatorului licitaţiei
Direcţia Silvica Teleorman, persoana
de contact ing. Cristian Vijială,
tel.0247/312.894, 0730.652.122.
l Organizatorul licitaţiei: Direcţia
Silvică Teleorman, cu sediul în
Alexandria, str.Mihăiţă Filipescu
n r. 3 , j u d . Te l e o r m a n ,
tel.0247/312.333, fax 0247/315.790,
e-mail office@alexandria.rosilva.ro.
Data şi ora desfăşurării licitaţiei:
17.10.2016, ora 12.00. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Direcţiei Silvice
Teleorman, Alexandria, str.Mihăiţă
Filipescu nr.3, jud.Teleorman. Tipul
licitaţiei: publică cu strigare pentru
vânzare masă lemnoasă fasonată
provenită din pădurile statului. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de vânzare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.924/2015, cu
modificările şi completările ulterioare. Data şi ora organizării preselecţiei: 12.10.2016, ora 10.00. Data şi
ora limită până la care se poate
depune documentaţia pentru preselecţie şi înscriere la licitaţie:
11.10.2016, ora 12.00. Lista loturilor
de masă lemnoasă fasonată oferit la
licitaţie, cu preţurile de pornire la
licitaţie, este afişată la sediul unităţii
şi poate fi accesată pe site-ul Regiei
Nationale a Pădurilor-Romsilva la
adresa www.rosilva.ro. Volumul total
de masă lemnoasă fasonată oferit la
licitaţie: 862,86mc, din care pe sortimente: Lemn rotund pentru
cherestea: 862.86mc; din care pe
specii şi grupe de specii: Plop:
828.86mc; Diverse moi: 34mc. Masa
lemnoasă oferită la vânzare provine
din fondul forestier proprietate
publică a statului şi nu este certificat
în sistemul Forest Stewartship
Council (FSC). Masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată dupa
încheierea licitaţiei, se poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi sau
oferi la o noua licitaţie în condiţiile

prevăzute de prezentul regulament şi
de alte reglementări în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat
de la sediul organizatorului începând
cu data de 07.10.2016. Pentru informaţii suplimentare, se poate adresa
organizatorului licitatiei, persoana
de contact ing. Ionescu Dimitrie,
tel.0247.312.333, 0726.175.233.
l S.C. Transilvania SRL cu sediul
social în Gresu, com Tulnici, jud.
Vrancea, număr de înregistrare în
Registrul Comerţului J39 /110 /2002,
CUI 14499335, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela cu sediul in
Iasi, str.Vasile Lupu,nr. 43, jud. Iasi si
C.I.I Istudor Vasile cu sediul in
Focşani, str. Ecaterina Varga, nr.2 bis,
jud.Vrancea in dosarul nr.
3082/91/2012, aflat pe rolul Tribunalul Vrancea - Sectia a II-a civila
si de Contencios Administrativ
Fiscala, anunţă scoaterea la vânzare,
a activelor societăţii debitoare, după
cum urmează: 1. Fabrica de cherestea
– constructii in suprafata totala de
741,96 mp si teren in suprafata de
36.156 mp, situata in sat Gresu, com.
Tulnici, jud. Vrancea, evaluata la
180.000 EUR; Pretul de vanzare fiind
de 180.000 EURO fara tva. 2. Sediu
administrativ - constructii in suprafata totala de 182 mp si teren in
suprafata de 620 mp, situat in
Focsani, str. Milcov, nr.26, jud.
Vrancea, evaluat la 90.000 EUR;
Pretul de vanzare fiind de 90.000
EURO fără tva. 3. Sectie productie
cherestea - constructii in suprafata
totala de 3.071,94 mp si teren in
suprafata de 7.326 mp, situat in
Focsani, str. Milcov, nr.26, jud.
Vrancea, evaluata la 250.000 EUR.
Pretul de vanzare fiind de 250.000
euro fără TVA. LicitaţiIle vor avea loc
la sediul lichidatorului judiciar CI.I.
Istudor Vasile din Focşani, str. Ecaterina Varga, nr.2 bis, jud. Vrancea, ÎN
data de 13.10.2016 orele 14,00 şi se va
desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de 03.03.2016.
Adjudecarea se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului
de organizare şi desfăşurare a licitaţiei. Garantia este in cuantum de 10%
din valoarea de vanzare. In conditiile
in care bunurile nu vor fi adjudecate
la data de 13.10.2016, se vor desfasura alte licitatii la acelasi pret pe
urmatoarele date: 20 octombrie 2016
orele 14,00,27 octombrie 2016 orele
14,00,03 noiembrie 2016 orele
14,00,10 noiembrie 2016 orele 14,00 si
17 noiembrie 2016 orele 14,00. Relaţii
suplimentare se pot obţine: C.I.I.
Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890, Fax
0232/240890 si C.I.I. Istudor Vasile la
telefon : 0720043882.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB
312627/05.10.2016. În atenția persoanelor ﬁzice și juridice
autorizate ANPC să efectueze operațiuni cu metale prețioase,
aliajele acestora și pietre prețioase: Conform prevederilor H.G. nr.
731/2007 republicată, privind aprobarea Normelor de aplicare a
O.G. nr. 14/2007 republicată pentru reglementarea modului și
condițiilor de valoriﬁcare a bunurilor intrate, potrivit legii, în
proprietatea privată a statului, Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Prahova valoriﬁcă prin vânzare directă: bijuterii din aur în greutate totală de 654,57 grame - la prețul de
145 lei/ gram aur de 22 K (916‰), 120 lei/ gram aur de 18 K
(750‰), 95 lei/ gram aur de 14 K (585‰); - bijuterii din argint în
greutate totală de 1.603,29 grame la prețul de 1,5 lei/ gram argint
925‰, 1,4 lei/ gram argint 900‰ și 875‰, 1,3 lei/ gram argint
835‰ și 800‰ și 1,1 lei/ gram argint 700‰. Bunurile au fost
expertizate și evaluate de expertul A.N.P.C. Prețurile includ T.V.A.
Valoarea totală a bunurilor este de 65.110,44 lei (inclusiv T.V.A.).
Lista detaliată cu bunurile și prețurile de vânzare pot ﬁ vizualizate
pe site-ul http://www.mﬁnante.gov.ro/valoriﬁcStocuris.html.
Pentru relații suplimentare vă rugăm sa ne contactați la telefon
0244.407710, interior 555 sau la sediul A.J.F.P. Prahova din
Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B, Compartiment
Valoriﬁcare Bunuri.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/ sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Consiliul Local al Municipiului
Giurgiu, şos.Bucureşti, nr. 49-51, tel:
0246.213.588/213.747, fax:
0246.215.405, e-mail: primarie@
primariagiurgiu.ro, cod fiscal:
R4852455, cont IBAN:
RO04TREZ32121300205XXXXX
-Direcția Patrimoniu. 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: imobilul -PT 33, în suprafaţă
construită de 286,4mp, şi terenul
aferent, în suprafaţă de 286,4mp,
situat în municipiul Giurgiu, situat în
str.Tineretului, adiacent bloc A1/613,
imobil cu nr.cadastral 36178 şi înscris
în cartea funciară 36178 UAT
Giurgiu. Redevenţa valorică a concesiunii va avea o valoare de pornire la
licitaţie de 3.368Euro/an, care se va
plăti trimestrial, la cursul BNR din
ziua plăţii, de la data semnării
contractului de concesiune. Valoarea
totală minimă a redevenţei este de
84.200 Euro. Criteriul de atribuire a
contractului este cel mai mare
punctaj acumulat: 1.Aspecte economice şi financiare: a.scrisoare de
bonitate -condiţie eliminatorie -10
puncte; -solvabilitate -10 puncte;
-lichiditate -10 puncte; -rentabilitate
-10 puncte; b.perioada de funcţionare
a ofertantului -10 puncte; c.valoarea
de realizare a investiţiei propuse -20
puncte; 2. Aspecte tehnice ale ofertei
-40 puncte; 3.Aspecte privind redevenţa -50 puncte; 4. Condiţii generale
ale ofertei -100 puncte. Durata
concesiunii va fi de 25 ani. Contractul
de concesiune poate fi prelungit
pentru o perioadă egală cu cel mult
jumătate din durata sa iniţială.
Garanția de participare este de

10.000Lei. Taxa de participare este de
200Lei. Contravaloarea studiului de
oportunitate va fi suportată de
viitorul concesionar. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: În
conformitate cu HCLM
nr.29/29.01.2015 şi HCLM nr.
265/31.07.2008. 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se
va obţine de orice persoană juridică
de drept privat român interesată, pe
suport de hârtie, de la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.49-51, până la data de
28.10.2016, în baza unei solicitări
depuse la Registratură.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului /
compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia Patrimoniu.
3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.54/2006: Valoarea documentaţiei
este de 100Lei, la care se adaugă
TVA. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor+ora: 28.10.2016,
ora 10.00. 4.Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în limba
română. 4.1.Data-limită de depunere
a ofertelor+ora: 31.10.2016, ora
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: ofertele se depun la
sediul Primăriei Municipiului
Giurgiu, şos. Bucureşti, nr.49-51,
Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: fiecare participant poate
depune o singură ofertă. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor+ora: 31.10.2016, Primăria Municipiului Giurgiu, şos.Bucureşti,
nr.49-51, sala Parter, ora 13.00. 6.

Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei:
litigiile apărute între părţi se vor
soluţiona pe cale amiabilă, în caz
contrar, potrivit Legii Contenciosului
Administrativ, Tribunalul Giurgiu
-Secţia Contencios Administrativ
Fiscal, str. Episcopiei, nr.13.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă pe
picior: a)Privind organizarea licitaţiei
intermediare pentru vânzarea de
masă lemnoasă pe picior; Organizatorul licitaţiei: Comuna Comandău,
Comandău, nr.63, jud.Covasna, tel:
0267.353.105, fax: 0267.353.105,
e-mail: cl_comandau@yahoo.com.
Data şi ora desfăşurării licitaţiei:
18.10.2016, ora 11.00. Locul desfăşurării licitaţiei: Sediul Ocolului Silvic
Privat Zagon, Zagon, nr.114, jud.
Covasna. 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.617/31.08.2016. Data
şi ora organizării preselecţiei:
11.10.2016, ora 12.00. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă
documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: 10.10.2016, ora
12.00. Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi
pasul de licitaţie pentru fiecare
partidă în parte sunt afişate la sediul
organizatorului şi sunt stabilite după
cum urmează: Nr.crt., Partida nr.,
Volum brut(mc), Preţul de pornire a
licitaţiei, Pasul de licitaţie. 1; 922;
122; 60; 3,0. 2; 964; 548; 60; 3,0.
Volumul total de masă lemnoasă
oferit la licitaţie: 670mc, din care pe
natură de produse: -Produse princi-

pale: mc; -Produse secundare:
670mc; -Produse de igienă: mc;
-Produse accidentale: mc; şi,
respectiv, pe specii şi grupe de specii:
-Răşinoase: 516mc; -Fag: 74mc;
-Diverse tari: 7mc; -Diverse moi:
73mc. Masa lemnoasă pe picior care
se oferă spre vânzare nu provine din
fondul forestier proprietate publică
certificată. Masa lemnoasă pe picior
rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin
negociere în aceeaşi zi, în condiţiile
prevăzute de prezentul regulament şi
de alte reglementări în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat
de la sediul organizatorului licitaţiei
începând cu data de 05.10.2016. Alte
informaţii privind organizarea şi
desfăşurarea licitaţiei: pentru masa
lemnoasă rămasă neadjudecată la
data de 18.10.2016 se va face reluarea licitaţiei în data de 25.10.2016.
Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase
adjudecate, în termenul de 10 zile
lucrătoare, stabilit prin caietul de
sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic adjudecatar, atrage
anularea adjudecării pentru masa
lemnoasă respectivă şi pierderea
garanţiei de contractare aferente.
Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic în următoarele situaţii: a)Nu a fost încheiat
contractul de vânzare-cumpărare a
masei lemnoase, în condiţiile legii,
din culpa operatorului economic; b)
Nu a constituit garanţia de bună
execuţie, la data încheierii contractului; c)Îşi retrage oferta în perioada
de valabilitate a acesteia; d)A fost
încheiat în termen contractul de
vânzare-cumpărare a masei
lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu
acordul părţilor, se foloseşte pentru
constituirea cauţiunii prevăzute de
art.66, alin.(1) din Legea nr.46/2008,
Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea

garanţiei de bună execuţie şi/sau
pentru plata contravalorii masei
lemnoase contractate. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi
adresa organizatorului licitaţiei:
Comuna Comandău, Opra-Beni
Janos, tel: 0267.353.105, e-mail: cl_
comandau@yahoo.com
l 1.Informaţii generale privind
concedentul: Consiliul Local al
comunei Rădeşti, cu sediul în
comuna Rădeşti, satul Rădeşti, str.
Principală, nr.260, Jud.Alba, cod
fiscal: 4562281, tel.0258.879.300, fax:
0258.879.491, e-mail: primaria.
radesti@yahoo.ro. 2.Obiectul concesiunii: Imobil teren situat în loc.
Leorinţ, com.Rădeşti, jud.Alba,
înscris in CF nr.70670 Rădeşti, cu
nr.top. 70670, în suprafaţă de
5.000mp. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire. 3.1. Documentaţia de atribuire şi alte informaţii se
pot obţine de la Primăria Comunei
Rădeşti, cu sediul în comuna
Rădeşti, satul Rădeşti, str.Principală,
nr.260, Jud.Alba. 3.2.Documentatia
de atribuire poate fi obţinută de la
compartimentul administraţie
publică din cadrul Primăriei
Comunei Rădeşti, cu suma de 20Lei,
care se poate achita la caseria Primăriei Comunei Rădeşti. 3.3.Data
limită pentru solicitarea clarificărilor: 27 octombrie 2016, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele. 4.1.Data
limită pentru depunerea ofertelor: 01
noiembrie 2016, orele 10.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Consiliul Local al comunei
Rădeşti, cu sediul în comuna
Rădeşti, satul Rădeşti, str.Principală,
nr.260, Jud.Alba. 4.3.Numărul de
exemplare in care trebuie depusă
oferta: 1 exemplar. 5. Data şi locul la
care se va desfăşura şedinţa publică
de deschidere a ofertelor: 01 noiembrie 2016, orele 12.00, la Consiliul
Local al comunei Rădeşti, cu sediul
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în comuna Rădeşti, satul Rădeşti, str.
Principală, nr.260, Jud.Alba. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instantei.
Litigiile apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de
concesiune precum şi a celor privind
acordarea de despăgubiri se realizează potrivit Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004. Acţiunea
în justiţie se introduce la secţia de
contencios administrativ a Tribunalului Alba, cu sediul în Mun.Alba
Iulia, str.Iuliu Maniu, nr.20, cod
poştal: 510111, Jud.Alba, tel:
0258.813.510, fax: 0258.811.184,
email: tribunalul.alba@just.ro, în
termenul prevazut de Legea
nr.554/2004. 7. Prezentul anunţ a
fost transmis spre publicare pâna
cel târziu în data de 05 octombrie
2016. Relaţii suplimentate se obţin la
telefon: 0258.879.300 sau la sediul
Primăriei Comunei Rădeşti, Judeţul
Alba.

PIERDERI
l Pierdute certificat de înregistrare
seria B nr 1897219/2009 şi două
certificate constatatoare nr.
106089/22.12.2008, Denyra International SRL J29/6/2009, CUI
24919886. Le declar nule
l P i e r d u t D i s p o z i t i e n r.
5240/24.01.2006 a Primarului
General al Municipiului Bucuresti si
Procesul verbal nr. 12322/02.07.2007
de predare primire conform Dispozitiei nr.5240/24.01.2006 a Primarului General al Municipilui
Bucuresti. Le declar nule.
l Declar pierdută legitimaţie
student emisă de U.S.A.M.V. pe
numele Tudorache Daniel.
publicitate

