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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Sta]iunea de Cercetare Dezvoltare pentru
Cre[terea Bovinelor Dancu (S.C.D.C.B.) cu sediul în
loc. Dancu, jud. Ia[i anun]` scoaterea la concurs
a 2 posturi vacante de Cercet`tor {tiin]ific (CS)
gradul III: 1 post CS III, specializarea Genetic`Ameliorare bovine [i 1 post CS III, specializarea Reproduc]ie [i biotehnologii de reproduc]ie bovine.
Termenul limit` pentru depunerea dosarelor este
06.10.2014. Locul unde se desf`[oar` concursul
este sediul S.C.D.C.B. Dancu, Ia[i. Informa]ii suplimentare la sediul unit`]ii sau tel. 0232 272465/
0232 272667; e-mail: scdbdancu@yahoo.com.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri, tigl` ceramic`, tabl` zincat`, jgheaburi, burlane, paraz`pezi, reducere p~n` pe
15.09.2014 35%; 0724.716.882.
Repara]ii acoperi[uri, tigl`, jgheaburi, burlane,
tabl` zincat`, dulgherie, cur`]`m jgheaburi;
0722.722.743.

VÂNZåRI DIVERSE

Elena, conform titlului de proprietate nr.
0700631/16.05.1995 [i suprafa]a de 106 mp, ca
efect al uzucapiunii de lung` durat` (30 ani).
Orice persoan` interesat` este somat` ca, în termen de 6 luni de la afi[area prezentei soma]ii, s`
formuleze opozi]ii. În caz contrar se va proceda
la judecarea cererii.

DIVERSE
SC Ortopedica SRL, cu sediul în Bucure[ti,
Str.Iancu C`pitanu, nr.5, Sector 2, înregistrat` la
ONRC- ORCTB CUI:14071907, informeaz` pe cei interesa]i c` în data de 09.09.2014, ora 15.00, va
avea loc [edin]a de dezbatere public` la sediul
Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Bucure[ti, Sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1. Propuneri sau contesta]ii se pot depune la sediul Agen]ia Pentru
Protec]ia Mediului Bucure[ti, între orele 9.0012.00, pân` pe data de 09.09.2014.
Partidul Mi[carea Popular` desemneaz`
pe doamna Bene Daniela Isabelle în
func]ia de mandatar financiar pentru candidatul Udrea Gabriela-Elena la alegerile
preziden]iale 2014.

LICITA}II

Carte interesant` pentru orice “[colar”. Tel.
0761.674.276, 0733.940.772.

VÂNZåRI TERENURI
Proprietate Parc Carol-teren 1195 mp, deschidere
54 ml, cladire P+1, amprenta sol 196 mp, 900.000
euro negociabil. 0731.697.009.

CITA}II
Se citeaz` Racsak Andreiu, la data de 30.09.2014
la Judec`toria {imleu Silvaniei în dosar nr.
630/309/2013, în calitate de pârât.
Se citeaz` numitul Dinu Gheorghe, cu domiciliul
cunoscut în Rm. Vâlcea, str. Petri[or, Bl. P2, Sc. A,
Ap. 14, Jud. Vâlcea, la Judec`toria Brezoi pentru
termenul din data de 24.09.2014, ora 9.00, în proces cu reclamanta Dinu Ramona, pentru divor],
dosar nr. 2408/198/2013.
Focsa Petronela citeaz` pe Focsa Liviu, cu ultimul
domiciliu \n Constan]a, str Feldioarei, nr. 12,
jude]ul Constan]a \n dosarul nr. 3186/333/2014
la Judec`toria Vaslui pentru data de 23 septembrie 2014 ora 08.30 pentru divor] cu copii.
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe numita
P`un Elena cu re[edin]a în comuna Ianca, jud. Olt
în calitate de intimat` în dosarul civil nr.
2872/90/2014, cu termen de judecat` la data de
05.09.2014, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
Se citeaz` p~r~ta Cojocaru Maria Izabela pentru
termenul din 26.09.2014, ora 9.00, la Judec`toria
Slatina, \n dosarul nr. 2323/311/2014 av~nd ca
obiect divor] [i stabilire domiciliu minor \n proces cu reclamantul Cojocaru Drago[ C`t`lin.
Reclaman]ii Ghinea Florea [i Vl`du]` Emilia din
Tulcea cheam` în judecat` pe numitul Bogacev
Nicolae cu domiciliu necunoscut, în calitate de
pârât, la Judec`toria Tulcea, în data de 19.09.2014,
ora 8.00, în Dosar nr. 4516/327/2013 având ca
obiect partaj.

SOMA}II
Judec`toria Alexandria - jude]ul Teleorman, str.
Independen]ei, nr. 22. Dosar nr. 5904/740/2013.
Din 14 mai 2014. Telefon/fax 0247/311975; e-mail:
judecatoria-alexandria@just.ro. Operator de date
cu caracter personal 3046. Soma]ie. Prin prezenta
v` inform`m c` reclamantul Ciorobescu Vasile
domiciliat în comuna Poroschia, jud. Teleorman,
solicit` în dosarul nr. 5904/740/2013 al Judec`toriei Alexandria, jud. Teleorman, ca instan]a s`
constate c` este proprietarul terenului intravilan
în suprafa]` total` de 770 mp, compus din
suprafa]a de 664 mp, situat` în tarlaua 23,
parcelele 898, 899, 897, în comuna Poroschia,
jude]ul Teleorman, având ca vecini la N - DC; E Pipera Ghe., S - Ungureanu Paraschiv, V - Matei

Gornet Cricov -Lichidator judiciar, organizeaz`
licita]ie public` cu strigare pentru valorificarea
imobilelor – construc]ie [i teren situat \n com.
Apostolache, sat Udresti-12.949 lei; construc]ie [i
teren situat \n com.Tataru, sat Siliste-14.685 lei;
construc]ie [i teren \n com. Gornet Cricov, sat Gornet Cricov, nr. 157, jud. Prahova-10.673 lei. Persoanele interesate vor depune documentele de
participare la licita]ie cu o zi \nainte de data
licita]iei \nso]ite de taxa de garan]ie de 10%.
Licita]ia va avea loc la data de 09.09.2014, ora
14.00, \n Ploie[ti, P-ta Victoriei, nr.7, bl.A Est, ap.51,
jud Prahova. |n cazul \n care bunurile nu se vor
vinde, licita]ia va fi reluat` \n datele de 16.09.2014
orele 12,00 [i 23.09.2014 orele 12. Informa]ii suplimentare la tel: 0744920534.
Anun] de participare privind organizarea licita]iei
deschise în baza regulamentului RNP-Romsilva
pentru atribuirea serviciilor anexa 2B la OUG
34/2006 contract de servicii de transport
bu[teni, material lemnos cod CPV:77210000 în
conformitate cu regulamentul RNP-Romsilva pentru atribuirea serviciilor anexa 2B OUG
nr.34/2006, art. 51 alin.(2) [i ale normelor de aplicare cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
1.Autoritatea contractant`: Regia Na]ional` a
P`durilor-Romsilva; 2.Beneficiar: Direc]ia Silvic`
Sibiu, cu sediul în Sibiu Calea Dumbr`vii, nr.140,
cod fiscal RO1590120, tel.:-0269.242.411, fax:0269.214.970, e-mail office@sibiu.rosilva.ro, organizeaz` licita]ie deschis` pentru atribuirea
contractelor de servicii de transport bu[teni/lot,
material lemnos, CPV:77210000; 3. Procedura
aplicat`: “licita]ie deschis`”; 4.Locul prest`rii serviciilor: Ocolul Silvic Sibiu din subordinea
Direc]iei Silvice Sibiu; 5. Natura [i cantitatea serviciilor: -natura serviciilor: servicii de transport
bu[teni, material lemnos -cantitatea serviciilor:
500mc; 6. Nu se accept` achizi]ia de servicii suplimentare. 7.Serviciile nu sunt divizate pe loturi;
8.Valoarea estimativ`: 19.000,00lei; 4.319,26Euro;
9.Se va încheia un contract; 10.Oferta se va
depune pentru 1mc/km de material lemnos
transportat, în func]ie de distan]ele de transport;
11.Durata contractului: pân` la 31.12.2014; 12. Nu
se admit oferte alternative; 13.Documenta]ia
pentru elaborarea [i prezentarea ofertei se poate
procura de la Direc]ia Silvic` Sibiu, Calea
Dumbr`vii, nr.140, birou achizi]ii publice, cu cel
pu]in 2 zile înainte de deschiderea ofertelor;
14.Costul unui exemplar: 180lei. Plata la casieria
unit`]ii sau OP; 15.a)Termenul de depunere al
ofertelor: data 15.09.2014 ora-12.00; b)Adresa la
care se depun /transmit ofertele: Direc]ia Silvic`
Sibiu, Sibiu, Calea Dumbr`vii nr. 140; c) limba de
redactare a ofertelor: limba român`; 16. Data, ora
[i locul deschiderii ofertelor: data 15.09.2014, ora13.00, locul: Direc]ia Silvic` Sibiu, Sibiu, Calea
Dumbr`vii, nr.140; 17. Garan]ie de participare: 5%
din valoarea estimat`; 18.Modalit`]i principale
de finan]are [i de plat` [i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz`: fonduri proprii de produc]ie; 19.Condi]ii minime de participare: Se
admite asocierea mai multor operatori economici f`r` a fi obliga]i s` î[i legalizeze asocierea;
20.Criterii de calificare: conform prevederilor din
documenta]ia de atribuire; 21.Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile; 22.Criteriul utilizat
pentru atribuirea contractelor: “pre]ul cel mai
mic”.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. DGRFP Ia[i / AJFP Bac`u.
Compartiment Valorificare Bunuri Confiscate, Str.
Dumbrava Ro[ie nr. 1-3, localitatea Bac`u. Anun]
licita]ie public`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i - Administra]ia Jude]ean`
a Finan]elor Publice Bac`u, cu sediul în str. DumPublicitate

brava Rosie, nr. 1-3, în temeiul art. 20, 22 din H.G.
731/2007 privind normele metodologice de aplicare a O.G. 14/2007, organizeaz` licita]ie public`
în data de 18 septembrie 2014, orele 12:00, pentru
vânzarea urmatoarelor mijloace de transport: Autoturism marca Opel Omega Caravan, 2.3D, an
fabrica]ie 1987, pre] de pornire 495 lei; - Autoturism marca Skoda Octavia, 1,9 TDI, an fabrica]ie
2000, pre] de pornire 4040,50 lei; - Moped,
marca Kymco Heroism, f`r` nr. înmatriculare,
cheie contact, pre] de pornire 694 lei; - Autoturism marca VW Kombi 1,9 D, an fabrica]ie 1991,
pre] de pornire 5561 lei; - Autoturism marca Opel
Vectra, an fab. 1994, pre] de pornire 3894 lei; Autoutilitar` marca Aro 320, f`r` date de identificare, pre] de pornire 2480 lei. Pre]ul include
TVA. Pasul de licitare este 5% din pre]ul de
pornire a licita]iei. Rela]ii suplimentare la sediul
A.J.F.P. Bac`u - Compartimentul Valorificare
Bunuri, camera 310 - telefon 0234/510015, interior 134.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u. Serviciul
Fiscal Or`[enesc Buhu[i. Nr. înreg.: 16585 din
01.09.2014. Serviciul Fiscal Or`[enesc Buhu[i, în
temeiul art. 162 din Ordonan]a 92/2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal` republicat, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, organizeaz` în data de 17.09.2014 ora 11:00, la sediul
din Buhu[i, strada Republicii, nr. 2 bis, jude]ul
Bac`u, licita]ie public` pentru vânzarea bunului
imobil din patrimoniul debitorului Sapatoriu Costica preluat în urma execut`rii silite. Bunul imobil se va vinde la pre]ul de pornire licita]ie în
sum` de 2.222 lei – pre]ul nu include T.V.A. [i este
format din: 1. Garaj construit din pal situat în
Buhu[i, str. Libert`]ii, nr. 227, în suprafa]` construit` la sol de 23 mp, pe terenul concesionat de
la prim`ria ora[ului Buhu[i, cu pre] de pornire
licita]ie 2.222 lei. Ofertele de cump`rare, înso]ite
de taxa de participare la licita]ie, reprezentând
10% din pre]ul de pornire a licita]iei, vor fi depuse
la sediul SFO Buhu[i pân` în data de 16.09.2014,
înso]ite de: împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant sau copie dup` actul de
identitate pentru persoanele fizice române; copie
dup` pa[aport pentru persoanele fizice str`ine;
copie dup` certificatul unic de înregistrare pentru
persoanele juridice române [i dovada emis` de
creditorii bugetari c` nu au obliga]ii bugetare
restante. Toate persoanele fizice sau juridice care
pretind vreun drept pentru bunurile oferite spre
licita]ie sunt invitate pân` la data de 16.09.2014
s` în[tiin]eze Serviciul Fiscal Or`[enesc Buhu[i.
Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa
la sediul nostru sau la telefon num`rul
0234/261461.
SC Muntenia SA, societate aflat` în faliment,
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin
lichidator, anun]` vânzarea la licita]ie public`,
conform regulamentului de participare la licita]ie
[i a raportului de evaluare, ambele aprobate de
Adunarea Creditorilor, a urm`toarelor sta]ii de
transformare de tip interior: PT 1-2 la pre]ul de
15.500 lei (f`r` TVA), PT 3 la pre]ul de 9.000 lei
(f`r` TVA ), PT 5 la pre]ul de 3.750 lei (f`r` TVA); PT
6 la pre]ul de 4.700 lei (f`r` TVA), PT 7 la pre]ul
de 2.650 lei (f`r` TVA), PT 9 la pre]ul de 17.500 lei
(f`r` TVA). Pre]ul de pornire al licita]iei este redus
cu 50 % din pre]ul stabilit în raportul de evaluare. Zile de licita]ie: 10.09.2014, 11.09.2014,
15.09.2014, 17.09.2014, 18.09.2014, 23.09.2014,
24.09.2014, 25.09.2014, 29.09.2014 [i 30.09.2014
orele 12.00. Rela]ii suplimentare la tel.
0344104525, 0244386618 [i 0740226446.
SC Muntenia SA, societate aflat` în faliment,
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin
lichidator, anun]` vânzarea la licita]ie public`, a
bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei, conform raportului de evaluare încuviin]at în
Adunarea Creditorilor din 29.05.2014, [i anume:
instala]ie de decolmatat, la pre]ul de 2.400 lei
(f`r` TVA), ma[in` de g`urit, la pre]ul de 105 lei
(f`r` TVA), strung precizie la pre]ul de 490 lei
(f`r` TVA); strung SNA, la pre]ul de 2.850 lei (f`r`
TVA), strung paralel, la pre]ul de 3.045 lei (f`r`
TVA), ma[in` de frezat universal`, la pre]ul de
1.555 lei (f`r` TVA), strung SNA la pre]ul, de 2.850
lei (f`r` TVA), ma[in` debitat metal, la pre]ul de
670 lei (f`r` TVA), ma[in` ascu]it scule, la pre]ul
de 1.090 lei (f`r` TVA), dispozitiv sertizare, la
pre]ul de 2.205 lei (f`r` TVA), mas` trasat 16002500, la pre]ul de 110 lei (f`r` TVA), ma[in` debitat cu gaz, la pre]ul de 3970 lei (f`r` TVA),
echipament sudur`, la pre]ul de 155 lei (f`r` TVA),
compresor Kaeser, la pre]ul de 5.185 lei (f`r` TVA),
mas` de trasat la, pre]ul de 55 lei (f`r` TVA), polizor PO 300, la pre]ul de 125 lei (f`r` TVA), aparat
Rockwel, la pre]ul de 985 lei (f`r` TVA), auto[asiu
PH-12-TRY, la pre]ul de 4.380 lei (f`r` TVA). Pre]ul
de pornire al licita]iei este redus cu 50% din cel
stabilit în raportul de evaluare. Zile de licita]ie
sunt: 10.09.2014, 11.09.2014, 15.09.2014, 17.09.2014,
18.09.2014, 23.09.2014, 24.09.2014, 25.09.2014,
29.09.2014 [i 30.09.2014 orele 12.00. Rela]ii suplimentare la tel. 0344104525, 0244386618 [i
0740226446.
SC Balkotex SRL, prin lichidator judiciar, anun]`
vânzarea prin licita]ie public` a bunurilor mobile
aflate în patrimoniul debitoarei, pre]ul de pornire
al licita]iei fiind redus cu 50 % fa]` de cele stabilite în rapoartele de evaluare. Licita]iile vor avea
loc pe dat` de: 10.09.2014, 11.09.2014, 15.09.2014,
17.09.2014, 18.09.2014, 23.09.2014, 24.09.2014,
25.09.2014, 29.09.2014 [i 30.09.2014 orele 12.30 în
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 5, cab. 5E,
jud Prahova. Rela]ii suplimentare 0344104525.
SC Dacora Serv SRL, societate aflat` în faliment
prin lichidator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie
public` a bunului mobil, aflat în patrimoniul societ`]ii debitoare, pre]ul de pornire al licita]iei
fiind redus cu 25 % din pre]ul stabilit în raportul
de reevaluare. [edin]ele de licita]ii vor avea loc
pe dat` de: 10.09.2014, 11.09.2014, 15.09.2014,
17.09.2014, 18.09.2014, 23.09.2014, 24.09.2014,
25.09.2014, 29.09.2014 [i 30.09.2014 orele 13.30,
la sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Rela]ii suplimentare la la sediul lichidatorului judiciar [i la
telefon 0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat`
în reorganizare judiciar` prin administrator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului
imobil, astfel cum este identificat [i evaluat în
Planul de Reorganizare [i în raportul de evaluare
a imobilului situat în com. Dr`g`ne[ti, jud. Prahova (Canton Dr`g`ne[ti) compus din teren intravilan în suprafa]` de 4.613 mp, constând în mai
multe construc]ii (demolate), la pre]ul de 20.741,5
lei (plus TVA). Licita]ia public` are loc în baza

hot`rârii Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013 [i
28.03.2013 a regulamentului de participare la
licita]ie pentru bunurile libere de sarcini. Pre]ul
de pornire al licita]iei este redus la 50% din pre]ul
men]ionat în raportul de evaluare. [edin]ele de
licita]ii vor avea loc pe dat` de: 10.09.2014,
11.09.2014, 15.09.2014, 17.09.2014, 18.09.2014,
23.09.2014, 24.09.2014, 25.09.2014, 29.09.2014 [i
30.09.2014 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul
administratorului judiciar cât [i la telefon
0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat`
în reorganizare judiciar` prin administrator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului
imobil, astfel cum este identificat [i evaluat în
Planul de Reorganizare [i în raportul de evaluare
a imobilului situat în Filipe[tii de P`dure, jud. Prahova, compus` din teren în suprafa]` de 1.260
mp [i construc]iile situate pe acest teren compuse din: cl`dire P + 2 Et, la pre]ul de 32.544 lei (
plus TVA ). Licita]ia public` are loc în baza
hot`rârii Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013 [i
28.03.2013 a regulamentului de participare la
licita]ie pentru bunurile libere de sarcini. Pre]ul
de pornire al licita]iei este redus la 50% din pre]ul
men]ionat în raportul de evaluare. [edin]ele de
licita]ii vor avea loc pe dat` de: 10.09.2014,
11.09.2014, 15.09.2014, 17.09.2014, 18.09.2014,
23.09.2014, 24.09.2014, 25.09.2014, 29.09.2014 [i
30.09.2014 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul
administratorului judiciar cât [i la telefon
0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat`
în reorganizare judiciar` prin administrator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului
imobil, astfel cum este identificat [i evaluat în
Planul de Reorganizare [i în raportul de evaluare
a imobilului situat în loc. Bolde[ti - Sc`ieni, str.
Pârâului, nr.3, jud. Prahova (Sec]ia Sc`ieni ), constând în mai multe construc]ii, la pre]ul de
329.109,5 lei (plus TVA). Licita]ia public` are loc în
baza hot`rârii Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013
[i 28.03.2013 a regulamentului de participare la
licita]ie pentru bunurile libere de sarcini. Pre]ul
de pornire al licita]iei este redus la 50% din pre]ul
men]ionat în raportul de evaluare. [edin]ele de
licita]ii vor avea loc pe dat` de:10.09.2014,
11.09.2014, 15.09.2014, 17.09.2014, 18.09.2014,
23.09.2014, 24.09.2014, 25.09.2014, 29.09.2014 [i
30.09.2014 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr. 12,
bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul
administratorului judiciar cât [i la telefon
0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat`
în reorganizare judiciar` prin administrator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului
imobil, astfel cum este identificat [i evaluat în
Planul de Reorganizare [i în raportul de evaluare
a imobilului situat în Sl`nic, str. 13 Decembrie,
nr.5, jud. Prahova, (District Sl`nic) constituit din
mai multe construc]ii, la pre]ul de 47.109 lei (plus
TVA) Licita]ia public` are loc în baza hot`rârii
Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013 [i 28.03.2013
a regulamentului de participare la licita]ie pentru bunurile libere de sarcini. Pre]ul de pornire al
licita]iei este redus la 50% din pre]ul men]ionat
în raportul de evaluare. [edin]ele de licita]ii vor
avea loc pe dat` de: 10.09.2014, 11.09.2014,
15.09.2014, 17.09.2014, 18.09.2014, 23.09.2014,
24.09.2014, 25.09.2014, 29.09.2014 [i 30.09.2014
orele 12.00, la sediul administratorului judiciar
din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5,
cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul administratorului judiciar cât [i la telefon 0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat`
în reorganizare judiciar` prin administrator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului
imobil, astfel cum este identificat [i evaluat în
Planul de Reorganizare [i în raportul de evaluare
a imobilului situat în Câmpina, str. Petrolistului,
nr.10, jud. Prahova, (Sta]ie Câmpina) compus din
teren în suprafa]` de 13.600 mp (situat în intravilanul ora[ului Câmpina – zona central`) [i construc]iile situate pe acest teren compuse din:
cabina poart`, ad`post de vara (magazie), atelier
mecanici, cabina comand`, platforma sta]ie mixuri astflatice canton (magazie), la pre]ul de
628.023 lei (plus TVA). Licita]ia public` are loc în
baza hot`rârii Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013
[i 28.03.2013 a regulamentului de participare la
licita]ie pentru bunurile libere de sarcini. Pre]ul
de pornire al licita]iei este redus la 50% din pre]ul
men]ionat în raportul de evaluare. [edin]ele de
licita]ii vor avea loc pe dat` de: 10.09.2014,
11.09.2014, 15.09.2014, 17.09.2014, 18.09.2014,
23.09.2014, 24.09.2014, 25.09.2014, 29.09.2014 [i
30.09.2014 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul
administratorului judiciar cât [i la telefon
0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat`
în reorganizare judiciar` prin administrator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului
imobil, astfel cum este identificat [i evaluat în
Planul de Reorganizare [i în raportul de evaluare
a imobilului situat în com. Gur` Vitioarei, sat
F`get, jud. Prahova, (Sta]ie Asflat) compus din
teren în suprafa]` de 10.257 mp [i construc]iile
situate pe acest teren compuse din: magazie,
magazie compus` din 2 înc`peri, tablou gaze [i
pu], baie cu 2 înc`peri du[uri [i o înc`pere birou,
rezervor bitum, instala]ie asfalt, batal bitum,
batal bitum, la pre]ul de 514.763,5 lei. Licita]ia
public` are loc în baza hot`rârii Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013 [i 28.03.2013 a regulamentului de participare la licita]ie pentru bunurile libere
de sarcini. Pre]ul de pornire al licita]iei este redus
la 50% din pre]ul men]ionat în raportul de evaluare. {edin]ele de licita]ii vor avea loc pe dat`
de:10.09.2014, 11.09.2014, 15.09.2014, 17.09.2014,
18.09.2014, 23.09.2014, 24.09.2014, 25.09.2014,
29.09.2014 [i 30.09.2014 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, nr. 12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul administratorului judiciar cât
[i la telefon 0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat`
în reorganizare judiciar` prin administrator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului
imobil, astfel cum este identificat [i evaluat în
Planul de Reorganizare [i în raportul de evaluare
a imobilului situat în com.Valea Calugareaca, sat
Darvari, jud. Prahova, (Sta]ie Darvari) compus din
teren în suprafa]` de 17.027 mp [i construc]iile situate pe acest teren compuse din: corp administrativ, tablou comand`, [i atelier, la pre]ul de

273.669 lei (plus TVA). Licita]ia public` are loc în
baza hot`rârii Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013
[i 28.03.2013 a regulamentului de participare la
licita]ie pentru bunurile libere de sarcini. Pre]ul
de pornire al licita]iei este redus la 25% din pre]ul
men]ionat în raportul de evaluare. {edin]ele de
licita]ii vor avea loc pe dat` de: 10.09.2014,
11.09.2014, 15.09.2014, 17.09.2014, 18.09.2014,
23.09.2014, 24.09.2014, 25.09.2014, 29.09.2014 [i
30.09.2014 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul
administratorului judiciar cât [i la telefon
0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat`
în reorganizare judiciar` prin administrator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului
imobil, astfel cum este identificat [i evaluat în
Planul de Reorganizare [i în raportul de evaluare
a imobilului situat în V`lenii de Munte, str. Progresul, nr.1, jud. Prahova, Sta]ie V`lenii de Munte)
compus din teren în suprafa]` de 1.800 mp [i
construc]iile situate pe acest teren compuse din:
5 magazii, 5 holuri [i 5 birouri, garaj [i magazie, 3
magazii, 4 magazii, 1 birou [i hol, depozit de carburan]i [i 2 înc`peri WC, la pre]ul de 217.307,25 lei
(plus TVA). Licita]ia public` are loc în baza
hot`rârii Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013 [i
28.03.2013 a regulamentului de participare la
licita]ie pentru bunurile libere de sarcini. Pre]ul
de pornire al licita]iei este redus la 25% din pre]ul
men]ionat în raportul de evaluare. {edin]ele de
licita]ii vor avea loc pe dat` de: 10.09.2014,
11.09.2014, 15.09.2014, 17.09.2014, 18.09.2014,
23.09.2014, 24.09.2014, 25.09.2014, 29.09.2014 [i
30.09.2014 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul
administratorului judiciar cât [i la telefon
0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat`
în reorganizare judiciar` prin administrator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a imobilului situat în Ploie[ti, str. Rudului, nr. 262, jud.
Prahova, compus din teren în suprafa]` de 10.014
mp [i construc]iile situate pe acesta astfel cum
sunt identificate [i evaluate în raportul evaluatorului aferent Planului de Reorganizare. Licita]ia
public` are loc în baza hot`rârii Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013 [i 28.03.2013 a regulamentului de participare la licita]ie pentru bunurile
imobile afectate de garan]ii [i sarcini. Pre]ul de
pornire al licita]iei este cel men]ionat în raportul
de evaluare sc`zut cu 35%, respectiv 1.020.596,2
lei (f`r` TVA) {edin]ele de licita]ii vor avea loc pe
dat` de: 10.09.2014, 11.09.2014, 15.09.2014,
17.09.2014, 18.09.2014, 23.09.2014, 24.09.2014,
25.09.2014, 29.09.2014 [i 30.09.2014 orele 12.00, la
sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str.
Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii
suplimentare sediul administratorului judiciar
cât [i la telefon 0344104525.
SC Petroutilaj SA societate aflat` în reorganizare
judiciar` prin administrator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a urm`toarelor bunuri
mobile aflate în patrimoniul debitoarei [i anume:
ma[in` de g`urit cu cap revolver la pre]ul de
16.336,23 lei (f`r` TVA), ma[in` de alezat [i frezat
la pre]ul de 14.414,24 lei (f`r` TVA), ma[in` de
alezat [i frezat la pre]ul de 66.657,95 lei (f`r` TVA),
strung normal la pre]ul de 58.801,01 lei (f`r` TVA),
ma[in` de rectificat RU 350, la pre]ul de 34.794,1
lei (f`r` TVA), dinamometru trac]iune cauciuc la
pre]ul de 5.208,93 lei (f`r` TVA). Licita]ia public`
are loc în baza hot`rârilor Adun`rii Creditorilor
din 07.03.2012 [i 26.06.2012, a regulamentului de
participare la licita]ie a Planului de Reorganizare
al societ`]ii debitoare [i a adresei evaluatorului
înregistrat` la sediul administratorului judiciar
sub nr. 609/18.10.2013. Pre]ul de pornire al
licita]iei fiind redus cu 50%, din pre]ul stabilit în
adresa evaluatorului. [edin]ele de licita]ii vor
avea loc pe dat` de: 10.09.2014, 11.09.2014,
15.09.2014, 17.09.2014, 18.09.2014, 23.09.2014,
24.09.2014, 25.09.2014, 29.09.2014 [i 30.09.2014
orele 12.00, la sediul administratorului judiciar
din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7,
cab 7B. Rela]ii suplimentare la la sediul administratorului judiciar cât [i la telefon 0344104525.
Prim`ria ora[ului Tg. Frumos cu sediul \n ora[ TgFrumos, strada Cuza Vod`, nr. 67, CIF 4541068,
telefon 0232-710.330, 0232-710.906, e-mail: primariatgfrumos@adslexpress.ro, scoate la licita]ie
public`, pentru concesionare teren, situat \n
strada Tudor Vladimirescu, inscris in cartea funciara nr. 61727, nr cadastral- 61727, aflat in proprietatea private a orasului Tg.-Frumos.
Documenta]ia privind atribuirea poate fi procurat` contra cost (contravaloare caiet de sarcini
20,00 lei), \ncep~nd cu data de 05.09.2014 de la
Serviciul Urbanism, Cadastru, Agricol, Amenajarea Teritoriului [i Protec]ia Mediului din cadrul
Prim`riei ora[ului Tg. Frumos. Pre]ul de pornire a
licita]iei este de 11,69 lei/an. Garan]ia de participare este \n cuantum – 351,00 lei. Data limit`
pentru clarific`ri este 26.09.2014, ora 12:00. Data
limit` de depunere a ofertelor privind participarea la licita]ie este 29.09.2014, ora 10:00 la secretariatul Prim`riei ora[. Tg Frumos. Ofertele se
vor depune \n trei exemplare (un exemplar original [i dou` copii). Licita]ia va avea loc la data de
29.09.2014 ora 13:00, \n Sala Mare a Prim`riei
ora[ului Tg- Frumos. Solu]ionarea litigiilor
ap`rute \n cadrul procedurii este de competen]`
instant]a de contencios administrativ [i fiscal al
Tribunalului Ia[i, Str. Anastasie Panu nr. 25 \n termen de 3 zile de la data stabilirii c~[tig`torului
licita]iei.
Anun] de participare la licita]ia din data
15.09.2014 pentru achizi]ia public` de servicii
exloatare mas` lemnoas` pe raza de activitate a

Direc]iei Silvice Sibiu, de c`tre operatori economici atesta]i în activitatea de exploatare material lemnos -produc]ia anului 2014 COD C.P.V.:
77211100. În conformitate cu O.U.G. nr. 34/2006,
art.51 alin. (2) [i ale H.G.nr.925/2006 [i a regulamentului RNP Romsilva de achizi]ie de servicii din
anexa 2B la OUG/34/2006 1. Autoritatea contractant`: Regia Na]ional` a P`durilor –Romsilva. 2.
Beneficiar: Direc]ia Silvic` Sibiu, cu sediul în Sibiu,
Calea Dumbr`vii, nr.140, telefon: 0269.242.142,
fax: 0269.214.097, e-mail: office@sibiu.rosilva.ro,
organizeaz` achizi]ie public` de “servicii exploatare mas` lemnoas`”. 3. Procedura aplicat`:
“licita]ie deschis`” cu oferte în plic închis. 4.Locul
prest`rii serviciilor: D.S. Sibiu: OS Avrig, OS
Dumbr`veni, OS Media[, OS Sibiu. 5.Natura serviciilor, cantitatea, valoarea estimat`: -servicii de
exploatare mas` lemnoas` din cota anului 2014,
cod CPV:77211100; -volumul oferit spre exploatare
este de 2.836mc brut (2.775mc net) [i este constituit în 23 loturi cu o valoare estimat` de
110.978,56 lei respectiv 25.228,71Euro. 6.Serviciile
de exploatare sunt divizate pe loturi (partizi sau
grupaje de partizi). 7.În urma desf`[ur`rii licita]iei
se vor încheia contracte de servicii pe o durat` de
la semnarea contractului pân` la 31.12.2014, graficul execu]ie se va stabili conform cu O.M
1540/2011. 8.Oferta se va depune pentru: exploatarea fiec`rui lot de mas` lemnoas` în parte.
Pot participa la licita]ie doar agen]ii economici
atesta]i pentru activitatea de exploat`ri
forestiere în conformitate cu OM 223/2008 a
Ministerului Agriculturii [i Dezvoltarii Rurale. 9.
Termenul de finalizare sau durata contractului:
31.12.2014; 10. Nu se admit oferte alternative; 11.
Documenta]ia de atribuire se poate ridica de la
D.S. Sibiu sau subunit`]i începând cu data de
04.09.2014. Înscrierea la licita]ie se face contra
sumei de 180lei. 12. Termenul [i locul de
depunere 15.09.2014, ora-12.00. 13. Limba de
redactare a ofertelor: Român`; 14. Data, ora [i
locul de deschidere a ofertelor: deschiderea ofertelor se face la sediul Direc]iei Silvice Sibiu, cu
sediul în Sibiu, Calea Dumbr`vii nr. 140, data:
15.09.2014, ora:-13.00. 15. Modalit`]i de plat` [i
sursa de finan]are: plata serviciilor de exploatare
mas` lemnoas` se face de ocoalele silvice conform e[alon`rii contractuale, pe baz` de receptii
lunare. Sursa de finantare-fonduri proprii de produc]ie. 16.Perioada de valabilitate a ofertei: 60
zile. 17. Garan]ia de participare: conform documenta]iei de atribuire (cuantumul garan]iei de
participare-conform catalogului pe fiecare lot, perioada de valabilitate -60 zile, forma de constituire:
depunere
în
contul
RO65RZBR0000060001392143 deschis la Raiffeisen Sibiu sau numerar la casieria D.S. Sibiu [i
subunit`]i), pân` la data de 15.09.2014, ora-12.00;
18. Condi]ii minime de participare: se admite
asocierea [i subcontractarea mai multor persoane juridice atestate în exploat`ri forestiere. 19.
Criterii de calificare [i/sau selec]ie: conform documenta]ie. 20. Criteriul utilizat pentru atribuirea
contractelor: pre]ul cel mai sc`zut. În cadrul ofertelor pe lot, clasate pe acela[i loc /egale se va reoferta în plic închis.

PIERDERI
Pierdut diplom` de master seria A nr. 0163396 pe
numele de Tiba E. Nicolae Mihai. O declar nul`.
Pierdut certificat de \nregistrare pentru firma
SPAS Societate de Proiect`ri Automatiz`ri [i Service SRL activitate principal`: lucr`ri de instala]ii
electrice, cod CAEN 4321. Cod unic de \ntregistrare
2672/10.12.1992,
nr.
Ordine
RC
J40/2954/13.05.1991, Seria B nr. 1362361. |l declar
nul.
Pierdut Atestat Transport Marf` pe numele
Jiglaru Dorel. Se declar` nul.
Pierdut atestat profesional transport persoane
[i m`rfuri [i card tahograf, eliberate de ARR Vâlcea, pe numele Breazu Viorel, din comuna
Stoene[ti, jude]ul Vâlcea. Se declar` nule.
Pierdut certificat preg`tire profesional` transport
marf`, seria CPC nr. 0279129000 eliberat la
27.05.2014 de A.R.R. Tulcea pe numele Chioiba[
Gheorghe. Se declar` nul.
Declar pierdut [i nul pa[aport sirian emis de Ambasada Siriei pe numele Toma Hussam, nume
p`rin]i- Ahmad Mayada Bssal. 0767.860.266.
Declar pierdut` chitan]` conform c`reia a fost
achitat în rate- integral, apartament din Str. Drumul G`zarului nr.28, bl. 29, sc.1, et.1, ap.5, Sector 4,
Bucure[ti. Apartamentul a fost cump`rat de la
S.C.A.V.L. “Berceni” SA, de c`tre Gruia Vasalca [i
Gruia Ioan conform contract de vânzarecump`rare 32335/4/1991.

COMEMORåRI

Duminic`, 7 septembrie, se \mplinesc [apte ani
de la trecerea \n eternitate a fratelui [i unchiului
nostru BÂR EUGEN, fost director General al SC
Romtrans SA Bucure[ti. Dumnezeu s`-l odihnesc`
\n pace!

† Se \mpline[te un an de dor [i ad~nc` tristete de
c~nd Inginerul Ro[ca Constantin (Titi)
s-a stramutat \n suflet [i \n aminitire.
Cei care l-au apreciat [i iubit, nu pot uita
o via]` de excep]ie cum a fost a lui,
[i se pot al`tura so]iei Janeta [i fiicei Violeta,
la slujba de comemorare de la
Cimitirul MåNåSTIRII CERNICA,
s~mb`t` 6 septembrie 2014,
la orele 12 (la morm~nt).

