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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Trenkwalder angajeaz` stivuitori[ti [i manipulan]i marf`. Interviuri în Strada Bucur, nr.2, sector 4, zona Unirea/Budapesta/ Pasaj M`r`[e[ti. 021.312.00.44.
Angaj`m m`celari cu experien]` în Irlanda, condi]ii excelente, detalii la nr.de tel. 0744.394.639 sau
0035.4873.888.148. Interviul va avea loc Mar]i 22 iulie,
Craiova, jude]ul Dolj.
SC Allimep Est SRL, cu sediul în Bucure[ti, Bdul Basarabia, nr.
256, sector 3, angajeaz` l`c`tu[i mecanici [i sudori specializa]i
în sudura de tip MIG-MAG [i TIG. Cerin]a prioritar`:
cuno[tin]e foarte bune de desen tehnic [i experien]` în montajul structurilor metalice. Rela]ii la telefon: 0771.774.080.
Direc]ia Asisten]a Social` Voluntari organizeaz` concurs
pentru ocuparea a 4 posturi vacante de execu]ie dup` cum
urmeaz`: Serviciul Asisten]a Social`: -Biroul Protec]ia
Copilului- 1 post, inspector, clasa I, gradul profesional asistent. Condi]ii de participare la concurs: -preg`tire de specialitate studii superioare absolvite cu diplom` de licen]`;
-vechime în specialitatea studiilor minim 1 an; -Biroul Protec]ia Persoanelor Adulte- 1 post, inspector, clasa I, gradul
profesional asistent. Condi]ii de participare la concurs: preg`tire de specialitate studii superioare absolvite cu
diplom` de licen]`; -vechime în specialitatea studiilor
minim 1 an; -Biroul Protec]ia Persoanelor Adulte- 1 post, referent, clasa III, gradul profesional principal. Condi]ii de participare la concurs: -preg`tire de specialitate studii medii
absolvite cu diplom` de bacalaureat; -vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani; -Biroul Protec]ia Persoanelor
Adulte- 1 post, referent, clasa III, gradul profesional superior. Condi]ii de participare la concurs: -preg`tire de specialitate studii medii absolvite cu diplom` de bacalaureat;
-vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani. Condi]iile
desf`[ur`rii concursului sunt urm`toarele: -Locul
desf`[ur`rii examenului: sediul Direc]iei Asisten]a Social`
Voluntari; -B-dul Dun`rii, nr. 71, ora[ Voluntari, jude]ul Ilfov;
-Ora [i locul desf`[ur`rii fiec`rei probe a concursului: -proba
scris`: 18.08.2014 ora 10.00; -interviul: 20.08.2014 începând
cu ora 12.00. Dosarele candida]ilor se depun pân` la data
de 08.08.2014. Posturile vacante scoase la concurs,
condi]iile de participare la concurs [i bibliografia se afi[eaz`
la sediul Direc]iei Asisten]a Social`, bd-ul Dun`rii nr.71.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul Direc]iei Asisten]a Social` Voluntari, telefon 031/800.99.60.

VÂNZåRI /|NCHIRIERI
Societate comercial`, ofer` spre vânzare sau închiriere,
cl`dire birouri D+P, suprafa]a util` de 739,70 mp [i terenul
aferent în suprafa]` de 1656,62 mp, situat în localitatea
Calafat, str. Traian, nr. 47, jude]ul Dolj. Ofertele se pot trimite pân` la 31 iulie 2014 la adresa: C`su]a Po[tal`, nr. 20, Oficiul Po[tal Pipera, strada Drumul Potcoavei, nr. 2, ora[
Voluntari, jude]ul Ilfov.

CITA}II
GD Total Service SRL, cu sediul în Comuna Tunari, Calea Bucure[ti nr. 91, Jude] Ilfov, J23/914/2003, C.U.I. 13434, este citat`
la Judec`toria Buftea, cu sediul în Buftea, Str. {tirbei Vod`
nr.24, Jude]ul Ilfov în ziua de 04.08.2014, ora 8.30, Camera
Sala Mica1, în calitate de debitor, în procesul cu creditoarea
Scandia Food SRL, în dosarul civil nr. 12777/94/2013, având ca
obiect ordonan]` de plat`.
Numita Pricopi Florinela, cu domiciliul legal \n mun. Gala]i,
str. Victor Vilcovici nr.1, bl. G13, sc.3, ap. 123 jud. Gala]i este
citat` la Tribunalul Gala]i la data de 04.08.2014, \n dosarul
civil nr. 1651/121/2014, sala 3, ora 8,30 \n proces cu DGASPC
Gala]i, \n vederea exprim`rii consim]`m~ntului la adop]ie.
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 Neam]. Dna. P`tr`uceanu Gabriela, cu domiciliul \n Roman, str. Grivi]ei,
nr. 31, jude] Neam] este citat` \n ds. nr. 3925/103/2007 cu termen de judecat` la data de 24.09.2014, ora 12.00 la Tribunalul
Neam] – Sec]ia a II a Civil`, de Contencios Administrativ [i Fiscal, pentru cerere atragere a r`spunderii personale conform
art. 138 din Legea nr. 85/2006.
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 Neam]. Dnul. Bonteanu Jean – Paul cu domiciliul \n sat Vii[oara (Com.
Alexandru cel Bun), str. Liliacului, nr. 5, jude] Neam], CNP
1720324270591 [i d-nul. Craescu Dumitru cu ultimul domiciliul \n Piatra Neam], Aleea Ulmilor, nr. 37, bl. A0, ap. 51, jude]ul
Neam] sunt cita]i \n ds. nr. 4859/103/2011 cu termen de judecat` la data de 08.10.2014, ora 12.00 la Tribunalul Neam] –
Sec]ia a II a Civil`, de Contencios Administrativ [i Fiscal, pentru cerere atragere a r`spunderii personale conform art. 138
din Legea nr. 85/2006.
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 Neam]. Dna. Apintiloaiei Mariana domiciliat` \n comuna Cracaoani,
jude] Neam], CNP 2810529420034 este citat` \n ds. nr.
2465/103/2009 cu termen de judecat` la data de 17.09.2014,
ora 12.00 la Tribunalul Neam] – Sec]ia a II a Civil`, de Contencios Administrativ [i Fiscal, pentru cerere atragere a
r`spunderii personale conform art. 138 din Legea nr. 85/2006.
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 Neam]. Dl. Urzic` C. Constantin cu domiciliul \n Ia[i, str. Ciurchi, nr. 125B,
bl. R1, sc. A, et. 1, ap. 3 jude] Ia[i, este citat \n ds. nr.
314/103/2013/a2 cu termen de judecat` la data de 10.10.2014,
ora 09.00 la Tribunalul Neam] – Sec]ia a II a Civil`, de Contencios Administrativ [i Fiscal, pentru cerere atragere a
r`spunderii personale conform art. 138 din Legea nr. 85/2006.
Se citeaz` numi]ii Crew Maria, Dumitra[cu Daniel Armand [i
Dinu Estera, la Judec`toria Brezoi, în dosar nr 859/198/2010,
partaj, cu termen la 01.09.2014.
Prundurel Emil,Prundurel Ion, cu ultimul domiciliu cunoscut
în Sibiu, sunt cita]i la Judec`toria Brezoi în dosar
2604/198/2013 la 01.10.2014, în proces cu Din Florea, pentru
constatare întindere drept de proprietate.

DIVERSE
Prim`ria Municipiului Alexandria cu sediul \n municipiul
Alexandria, jude]ul Teleorman, strada Dun`rii nr. 139, Comisia
intern` pentru analizarea notific`rilor formulate \n baza Legii
nr. 10/2001 solicit` urm`toarelor persoane sau mo[tenitorilor acestora s` depun` la sediul institu]iei documentele \n
vederea complet`rii dosarelor, astfel: - Ionescu Maria Magdalena, cu ultimul domiciliu declarat \n Bucure[ti, Sector 4. Tomescu Monica Gabriela, cu ultimul domiciliu declarat \n
Bucure[ti, Sector.

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea privind procedura insolven]ei nr. 85/2006, comunic`m deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Vascom SRL, CUI: 3505970,
J25/345/1993, dosar nr. 1504/101/2014-Tribunalul Mehedinti.
Termen pentru depunerea cererilor de crean]e 05.09.2014;
Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea [i
afi[area tabelului preliminar al crean]elor este la 19.09.2014;
Termen pentru solutionarea eventualelor contesta]ii impotriva tabelului preliminar este de 03.10.2014; Termen pentru întocmirea [i afi[area tabelului definitiv consolidat al
crean]elor 17.10.2014. Lichidator judiciar, Consultant Insolven]`
SPRL.
SC Euro Seven Industry SRL cu sediul în Bucure[ti, sector 1,
Str.Hora]iu, nr. 11, titular` a proiectului “Extindere re]ea de distribu]ie gaze naturale în Comuna S`b`reni L=1750m” anun]`
publicul interesat asupra lu`rii deciziei etapei de încadrare
de a nu se solicita raport privind impactul asupra mediului [i
nici studiu de evaluare adecvat`, de c`tre A.P.M. Giurgiu, în
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului [i de evaluare adecvat`, pentru proiectul “Extindere re]ea
de distribu]ie gaze naturale în Comuna S`b`reni L=1750m”
ce se va amplasa în Comuna S`b`reni, nr.cad. 4433, T102, jud.
Giurgiu. Proiectul deciziei de încadrare [i motivele care o fundamenteaz` pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele
de luni-joi între orele 08.00-16.30 [i vineri, între orele 08.0014.00, precum [i la urm`toarea adres` de internet:
office@apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observa]ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data public`rii prezentului anun].
SC Gdf Suez Energy - titularul proiectului “Extindere re]ea distribu]ie gaze naturale cartierul ANL Henry Coand`” anun]`
publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul sus men]ionat, propus
a fi amplasat în Bucure[ti, sector 1. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucure[ti din Aleea
Lacul Morii nr.1, sector 6 [i la sediul GDF Suez Energy România în zilele de luni pân` vineri, între orele 9.00-12.00. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucure[ti.
Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Cluj anun]` publicul interesat ca: PUZ includere teren \n intravilan cu destina]ia zona
unit`]i de produc]ie [i construire service camioane, Gil`u, fn,
jud. Cluj, titular Groza Mihaela Susana nu necesit` evaluare
de mediu, planul urm~nd a fi supus procedurii de adoptare
f`r` aviz de mediu. Observa]iile [i comentariile publicului interesat privind decizia etapei de \ncadrare se trimit \n scris la
Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Cluj, Calea Doroban]ilor
nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax. 0264-412914
e-mail office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni – vineri, între
orele 09.00-14.00, \n termen de 10 zile calendaristice de la
data apari]iei anun]ului.

ADUNåRI GENERALE
Convocator: Administratorul Unic al SC Electro Energetica SA,
în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind
societ`]ile comerciale republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare [i în baza art. 15 din Actul Constitutiv al
societ`]ii, convoac` Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor în data de 20.08.2014, orele 17, la punctul de lucru
al societ`]ii din Bucure[ti, sector 3, str. Negru Vod` nr. 2, bloc
C4, scara 3, etaj 7, ap. 90, cu urm`toarea ordine de zi: Articol
unic: Stabilirea specimenelor de semn`tura ale societ`]ii, utilizate pe documentele depuse la b`ncile unde societatea are
deschise conturi curente.

LICITA}II
UAT comuna S`c`laz, jude]ul Timi[, anun]` concesionarea
prin licita]ie public` cu strigare, teren pentru construc]ia
de locuin]` proprietate personal`, aflat \n intravilanul localit`]ii Beregsau-Mare. Licita]ia va avea loc \n data de
07.08.2014, ora 10, la sediul Prim`riei S`c`laz. |n cazul \n care
terenurile nu vor fi adjudecate la prima licita]ie, aceasta se
va relua \n fiecare zi de joi pe o perioad` de 90 de zile, dup`
care se va publica un alt anun] \n pres`. Pre]ul de pornire la
licita]ie este de 1Euro/mp/an. Caietul de sarcini poate fi
ob]inut contra cost de la sediul prim`riei. Odata cu
\nscrierea la licita]ie, solicitantul trebuie s` achite \n numerar la caseria institu]iei: taxa de participare la licita]ie \n
valoare de 300 lei, caiet de sarcini 30 lei [i garan]ia de participare la licita]ie care este \n cuantum de 2% din pre]ul de
pornire. Informa]ii se pot ob]ine la nr. de tel 0256 367101.
Extras publica]ie de v~nzare nr. 1272/15.07.2014. SCPEJ Matei
& Asocia]ii, cu sediul \n Timi[oara, P-]a }epes Vod` nr. 1, a. 7,
jud. Timi[, anun]` licita]ie public` \n dosar nr. 1272 EX/2013
la data de 04.08.2014, ora 13:00, ce va avea loc la sediul
SCPEJ Matei & Asocia]ii, \n vederea v~nz`rii imobilului situat \n Arad, Str. Oituz nr. 13, jud. Arad, \nscris \n CF nr. 315831
Arad (CF vechi nr. 2512), reprezent~nd sub A1 top: 3055,
reprezent~nd teren intravilan \n suprafa]` de 1295 mp si
sub A1.1 Cad: C1 Top: 3055, reprezent~nd cas` \n Arad, Str.
Oituz nr. 13, jud. Arad. Pre]ul a fost stabilit \n raport de evaluare la suma de 385.007 lei, pre]ul de pornire al licita]iei
este de 288.755,25 lei. To]i cei care pretind vreun drept
asupra imobilului urm`rit, sunt soma]i s` anun]e executorul judec`toresc \nainte de data stabilit` pentru v~nzare,
\n termenele [i sub sanc]iunile prev`zute de lege. Persoanele care doresc s` participe la licita]ie sunt invitate s`
se prezinte la termenul de v~nzare, la locul fixat \n acest
scop [i, p~n` la acel termen, s` prezinte oferta de
cump`rare. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun`, p~n` la termenul de v~nzare, o garan]ie de 10% din pre]ul de pornire
al licita]iei, \n contul de consemn`ri RO54 BREL 0006 1274
0101 deschis la Libra Internet Bank SA Sucursala Timisoara,
(beneficiar Libra Internet Bank SA Sucursala Timi[oara, CUI
8119644) sau \n contul RO29 CECE TM01 03RO N000 0001
deschis la CEC bank SA. Sucursala Timi[oara (beneficiar CEC
Bank SA Sucursala Timi[oara, CUI 5728731) sau la Trezoreria
Statului sau la orice institu]ie bancar`, pe seama [i la dispozi]ia SCPEJ Matei & Asocia]ii, CUI RO 14982690 pentru
dosar 1272 EX/2013, iar dovada consemnarii in original,
\mpreuna cu oferta de cump`rare scris`, va fi depus` la executorul judec`toresc. Informa]ii la tel 0256-438.668. Executor Judec`toresc. Damian Kleinsz Nicolae Vasile.
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 data de: 23.07.2014, 24.07.2014,
29.07.2014, 30.07.2014, 05.08.2014, 06.08.2014, 07.08.2014,
12.08.2014, 13.08.2014, 15.08.2014, 19.08.2014, 20.08.2014,
26.08.2014, 27.08.2014 [i 29.08.2014 orele 12.30 în Ploie[ti,
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud Prahova. Rela]ii
suplimentare 0344104525.
SC Cai Be Dang SRL prin lichidator anun]` vânzarea prin
licita]ie public` a terenului intravilan situat în Campina, str.
Fabricii, nr.2, jud. Prahova, în suprafa]a de 2.592,21 mp. [i a
construc]iilor situate pe acest teren la pre]ul de 486.495,5
lei (f`r` TVA), precum [i a bunurilor mobile aflate în patrimonul societ`]ii debitoare, respectiv ma[ini de cusut, confec]ii, pre]ul de pornire al licita]iei este redus cu 50% din

Publicitate

pre]ul stabilit în rapoartele de evaluare. Licita]iile vor avea
loc pe data de: 23.07.2014, 24.07.2014, 29.07.2014, 30.07.2014,
05.08.2014, 06.08.2014, 12.08.2014, 13.08.2014, 19.08.2014,
20.08.2014, 26.08.2014, 27.08.2014, 02.09.2014, 03.09.2014,
09.09.2014, orele 13.00 în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl.
33S1, et. 5, cab. 5E, jud Prahova. Rela]ii suplimentare la:
0344104525.
SC Dacora Serv SRL, societate aflat` în faliment prin lichidator judiciar anun]a vânzarea la licita]ie public` a bunului
mobil, aflat în patrimoniul societ`]ii debitoare. [edin]ele
de licita]ii vor avea loc pe data de: 23.07.2014, 24.07.2014,
25.07.2014, 28.07.2014, 30.08.2014, 31.08.2014, 04.08.2014
05.08.2014, 06.08.2014 [i 07.08.2014 orele 13.30, la sediul
lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare la la sediul lichidatorului judiciar, pe site-ul lichidatorului revalactiv.ro cât [i
la telefon 0344104525.
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 3.600 lei (f`r` TVA), ma[ina de
g`urit, la pre]ul de 157,5 lei (f`r` TVA ), strung precizie la
pre]ul de 735 lei (f`r` TVA); strung SNA, la pre]ul de 4.275 lei
(f`r` TVA), strung paralel, la pre]ul de 4.567,5 lei (f`r` TVA),
ma[ina de frezat universal`, la pre]ul de 2.332,5 lei (f`r`
TVA), strung SNA la pre]ul, de 4.275 lei (f`r` TVA), ma[ina
debitat metal, la pre]ul de 1.005 lei (f`r` TVA), fer`str`u circular automat FCA, 710 la pre]ul de 3.037,5 lei (f`r` TVA),
ma[ina ascu]it scule, la pre]ul de 1.635 lei (f`r` TVA), dispozitiv sertizare, la pre]ul de 3.307,5 lei (f`r` TVA), masa trasat
1600-2500, la pre]ul de 165 lei (f`r` TVA), ma[ina debitat cu
gaz, la pre]ul de 5.955 lei (f`r` TVA), echipament sudura, la
pre]ul de 232,5 lei (f`r` TVA), compresor Kaeser, la pre]ul de
7.777,5 lei (f`r` TVA), masa de trasat la, pre]ul de 82,5 lei (f`r`
TVA), polizor PO 300, la pre]ul de 187,5 lei (f`r` TVA), aparat
Rockwel, la pre]ul de 1477,5 lei (f`r` TVA), autosasiu PH-12TRY, la pre]ul de 6.570 lei (f`r` TVA), Dacia break PH-12-TRY,
la pre]ul de 300 lei (f`r` TVA). Pre]ul de pornire al licita]iei
este redus cu 25% din cel stabilit în raportul de evaluare.
Zile de licita]ie sunt: 22.07.2014, 23.07.2014, 24.07.2014,
29.07.2014, 30.07.2014, 31.07.2014, 05.08.2014, 06.08.2014,
07.08.2014 [i 12.08.2014 orele 12.00. Rela]ii suplimentare la
]el. 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`, 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:
22.07.2014, 23.07.2014, 24.07.2014, 29.07.2014, 30.07.2014,
31.07.2014, 05.08.2014, 06.08.2014, 07.08.2014 [i 12.08.2014
orele 12.00. Rela]ii suplimentare la ]el. 0344104525,
0244386618 [i 0740226446.
SC Rimini Production SRL societate aflat` în reorganizare
judiciar` prin administrator judiciar anun]a vânzarea la
licita]ie public` a bunurilor mobile astfel cum sunt identificate [i evaluate în Planul de Reorganizare. Licita]ia public` are loc în baza hot`rârii Adun`rii Creditorilor din
27.04.2011, 22.11.2012 [i 15.04.2013 a regulamentelor de participare la licita]ie pentru bunurile mobile, pre]ul de
pornire al licita]iei este redus cu 50% din pre]ul men]ionat
în Planul de Reorganizare. [edin]ele de licita]ii vor avea loc
pe data de: 23.07.2014, 24.07.2014, 29.07.2014, 30.07.2014,
05.08.2014, 06.08.2014, 12.08.2014, 13.08.2014, 19.08.2014,
20.08.2014, 26.08.2014, 27.08.2014, 02.09.2014, 03.09.2014,
10.09.2014, orele 12.30, 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 Rovit SA societate aflat` în reorganizare judiciar` prin
administrator judiciar anun]a vânzarea la licita]ie public`
a unor bunuri imobile [i mobile astfel cum sunt identificate
în rapoartele de evaluare încuviin]ate de Adunarea Creditorilor din 30.05.2014 [i 12.08.2013, respectiv , Ferma 1- construc]ii [i teren aferent situat` în Bolde[ti-Sc`ieni, str. Viilor,
nr. 44, jud. Prahova; Ferma 1 – C7 (demisol) construc]ie [i
teren aferent, situat` în Bolde[ti-Sc`ieni, str. Viilor, nr. 44,
jud. Prahova; Ferma 8 - construc]ii [i teren aferent situat`
în loc. Valea Calugaresca, sat Valea Larg`, jud. Prahova;
Cl`dire barac` [i teren aferent situat` în Bolde[ti-Sc`ieni,
jud. Prahova; Ferma 5- construc]ii [i teren aferent situat` în
Bucov, sat Chi]orani, zona Valea Orlei, jud. Prahova; Ferma
11- situat` în com. Bucov, sat Chi]orani, jud. Prahova- compus` din construc]ii [i teren aferent cât [i locomotiva LDM
20 030. Licita]ia public` are loc în baza hot`rârilor Adun`rii
Creditorilor din 09.03.2011, 30.05.2013 [i 12.08.2013 [i a regulamentului de participare la licita]ie. Pre]ul de pornire al
licita]iei fiind redus cu 50% din pre]ul stabilit în rapoartele
de evaluare. [edin]ele de licita]ii vor avea loc pe data de:
23.07.2014, 24.07.2014, 29.07.2014, 30.07.2014, 05.08.2014,
06.08.2014, 07.08.2014, 13.08.2014, 14.08.2014, 15.08.2014,
19.08.2014, 20.08.2014, 21.08.2014, 27.08.2014 [i 28.08.2014
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 sediul administratorului judiciar cât [i la telefon 0344104525.
SC Simona Prahova SRL prin lichidator, anun]a vânzarea la
licita]ie public` bunului aflat în patrimoniul societ`]ii,
pre]ul de pornire al licita]iei este redus cu 25% din pre]ul
stabilit în raportul de evaluare. Licita]iile vor avea loc pe
data de: 24.07.2014, 30.07.2014, 06.08.2014, 12.08.2014,
13.08.2014, 19.08.2014, 20.08.2014, 26.08.2014, 27.08.2014,
[i 10.09.2014 orele 13.00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti,
str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.5 Et.5. Condi]iile de participare [i rela]ii suplimentare la ]el. 0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat` în reorganizare judiciar` prin administrator judiciar anun]a vânzarea
la licita]ie public` a bunului imobil, astfel cum este identificat [i evaluat în Planul de Reorganizare [i \n 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]a 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
rapoartele de evaluare. {edintele de licita]ii vor avea loc pe
data de: 24.07.2014, 30.07.2014, 06.08.2014, 12.08.2014,
13.08.2014, 19.08.2014, 20.08.2014, 26.08.2014, 27.08.2014,
[i 28.08.2014 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 reorga-

nizare judiciar` prin administrator judiciar anun]a 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]a 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 rapoartele de
evaluare. [edin]ele de licita]ii vor avea loc pe data de:
24.07.2014, 30.07.2014, 06.08.2014, 12.08.2014, 13.08.2014,
19.08.2014, 20.08.2014, 26.08.2014, 27.08.2014, [i 28.08.2014
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]a 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 rapoartele de evaluare. {edintele de licita]ii vor avea loc
pe data de: 24.07.2014, 30.07.2014, 06.08.2014, 12.08.2014,
13.08.2014, 19.08.2014, 20.08.2014, 26.08.2014, 27.08.2014,
[i 28.08.2014 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]a 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 rapoartele de
evaluare. [edin]ele de licita]ii vor avea loc pe data de:
24.07.2014, 30.07.2014, 06.08.2014, 12.08.2014, 13.08.2014,
19.08.2014, 20.08.2014, 26.08.2014, 27.08.2014, [i 28.08.2014
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]a 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 Campina, str. Petrolistului,
nr.10, jud. Prahova, (Sta]ie Campina ) compus din teren în
suprafa]a de 13.600 mp (situat \n intravilanul ora[ului
Campina – zona central`) ]i construc]iile situate pe acest
teren compuse din: cabina poarta, ad`post de var` (magazie), atelier mecanici, cabina comanda, 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 rapoartele de evaluare. [edin]ele de licita]ii
vor avea loc pe data de: 24.07.2014, 30.07.2014, 06.08.2014,
12.08.2014, 13.08.2014, 19.08.2014, 20.08.2014, 26.08.2014,
27.08.2014, [i 28.08.2014 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` \n reorganizare judiciar` prin administrator judiciar anun]a 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. Gura Vitioarei, sat
F`get, jud. Prahova, (Sta]ie Asflat) compus din teren în
suprafa]a 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 rapoartele de
evaluare. [edin]ele de licita]ii vor avea loc pe data
de:24.07.2014, 30.07.2014, 06.08.2014, 12.08.2014, 13.08.2014,
19.08.2014, 20.08.2014, 26.08.2014, 27.08.2014, [i 28.08.2014
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]a 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
Dârvari, jud. Prahova, (Sta]ie Dârvari) compus din teren în
suprafa]a de 17.027 mp [i construc]iile situate pe acest teren
compuse din: corp administrativ, tablou comanda, [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 rapoartele de
evaluare. [edin]ele de licita]ii vor avea loc pe data de:
24.07.2014, 30.07.2014, 06.08.2014, 12.08.2014, 13.08.2014,
19.08.2014, 20.08.2014, 26.08.2014, 27.08.2014, [i 28.08.2014
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]a 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]a 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 rapoartele de evaluare. [edin]ele de licita]ii
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vor avea loc pe data de: 24.07.2014, 30.07.2014, 06.08.2014,
12.08.2014, 13.08.2014, 19.08.2014, 20.08.2014, 26.08.2014,
27.08.2014, [i 28.08.2014 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 S` societate aflat` \n reorganizare judiciar` prin administrator judiciar anun]a vânzarea
la licita]ie public` a imobilului situat în Ploie[ti, str. Rudului,
nr. 262, jud. Prahova, compus din teren în suprafa]a 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) {edintele de
licita]ii vor avea loc pe data de: 24.07.2014, 30.07.2014,
06.08.2014, 12.08.2014, 13.08.2014, 19.08.2014, 20.08.2014,
26.08.2014, 27.08.2014, [i 28.08.2014 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 Ligirom Construct SRL, societate aflat` \n faliment prin
lichidator judiciar anun]` v~nzarea la licita]ie public` a
bunului mobil, aflat \n patrimoniul societ`]îi debitoare.
{edin]ele de licita]îi vor avea loc pe data de: 23.07.2014,
24.07.2014, 25.07.2014, 28.07.2014, 30.08.2014, 31.08.2014,
04.08.2014 05.08.2014, 06.08.2014 [i 07.08.2014 orele 13.30,
la sediul lichidatorului judiciar din Ploie[]i, str. Ion
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]îi suplimentare
la la sediul lichidatorului judiciar, pe site-ul lichidatorului
revalactiv.ro c~t [i la telefon 0344104525.
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
Boto[ani. Num`r de \nregistrare ca operator de date cu caracter personal: 21105. Nr. 60514/03/19/09.07.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile [i imobile. Anul
2014, luna iulie ziua 9. ?n temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur`
Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i
face cunoscut prin prezenta c`, \n ziua de 30, luna iulie orele
12.00, anul 2014, \n municipiul Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr.
5, la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani, organizeaz` a doua licita]ie pentru vânzarea
bunurilor mobile [i imobile, proprietatea debitorului S.C.
Tutun [i Ziare SRL, cu sediul \n Boto[ani, str. Al. Teodor Callimachi nr. 2, sc. D, ap. 2, jud. Boto[ani, cod unic de \nregistrare fiscal` 26186471, dosar de executare nr. 26186471/2010,
astfel: Bunuri Imobile: Chio[c, situat \n str. Grivi]a , \n
suprafa]` de 4,50 mp, cu pre] de pornire a licita]iei de
1099,0 lei; Chio[c situat \n str. Pia]a Viilor, \n suprafa]` de
4,50 mp, cu pre] de pornire a licita]iei de 1147,0 lei; Chio[c
situat pe str. Calea Na]ional`, lâng` Stadion, \n suprafa]`
de 3,0 mp, cu pre] de pornire a licita]iei de 877,0 lei; Chio[c
situat lâng` Gar`, \n suprafa]` de 3,0 mp, cu pre] de pornire
a licita]iei de 810,0 lei; Chio[c situat \n str. Bulevardul M.
Eminescu, \n suprafa]` de 3,0 mp, cu pre] de pornire a
licita]iei de 837,0 lei; Chio[c situat \n str. Prim`verii, \n
suprafa]` de 3,0 mp, cu pre] de pornire a licita]iei de 837,0
lei; Chio[c situat \n str. Prim`verii, \n suprafa]` de 4,5 mp, cu
pre] de pornire a licita]iei de 1046,0 lei; Chio[c situat \n str.
Prim`verii, \n suprafa]` de 3,0 mp, cu pre] de pornire a
licita]iei de 877,0 lei; Chio[c situat \n str. Bucovina, \n
suprafa]` de 3,0 mp, cu pre] de pornire a licita]iei de 877,0
lei; Chio[c situat \n str. Unirii, \n suprafa]` de 3,0 mp, cu pre]
de pornire a licita]iei de 945,0 lei; Chio[c situat \n str. Calea
Na]ional`, \n suprafa]` de 3,0 mp, cu pre] de pornire a
licita]iei de 877,0 lei; Chio[c situat \n str. Calea Na]ional`, \n
suprafa]` construit` de 4,5 mp, cu pre] de pornire a licita]iei
de 1266,0 lei. Bunuri mobile: Autoutilitar` Dacia Logan, an
fabrica]ie 2008, cu pre] de pornire a licita]iei de 10015,0 lei.
Pre]ul total de pornire a licita]iei este de 21.513 lei, exclusiv
TVA. Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` \n[tiin]eze despre aceasta organul de executare, \nainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei
interesa]i a participa la licita]ie trebuie s` prezinte
urm`toarele documente: oferta de cump`rare; dovada
pl`]ii taxei de participare, care reprezint` 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; \mputernicirea persoanei care \l
reprezint` pe ofertant; dovada emis` de creditorii fiscali, \n
copie, c` nu au obliga]ii la bugetul consolidat al statului;
pentru persoanele juridice, copie de pe certificatul unic de
\nregistrare fiscal`, eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele fizice copie de pe actul de
identitate. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` aceste documente cu o zi \nainte de desf`[urarea licita]iei, respectiv
29.07.2014 la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Boto[ani. Plata se va face \n contul nostru de
disponibil al Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Boto[ani, CF 3372874, nr. RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezoreria municipal` Boto[ani. Dac` ave]i
nel`muriri \n legatur` cu acest anun] publicitar o pute]i
contacta pe d-na. Lupascu Camelia la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani ,sau la telefonul
0231/ 607119 \ntre orele 8.00 – 16.30 [i pe pagina de internet http:www.mfinante.ro Portal ANAF.
Consiliul Local al Municipiului Pa[cani, cu sediul \n Municipiul Pa[cani, str. {tefan cel Mare, nr.16, jude]ul Ia[i, cod
705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod
de \nregistrare fiscal` 4541360, organizeaz` \n data de
11.08.2014, ora 10.00 licita]ie public` cu strigare av~nd ca
obiect \nchirierea pe o durata de 5(cinci) ani a spa]iilor
„modul F, tronson I, corp A”, ,, Lot 2, modul A, tronson I, corp
B”, „Lot. 5 din tronsonul 1, corp B”, proprietate publica a
municipiului Pa[cani, situate \n Pia]a Vale din str. Ceferistilor, nr. 4, Municipiul Pa[cani, jud. Ia[i, prezentate in tabelul
de mai jos: 1. Tronson I corp A, / modul F, Suprafata = 21,03
mp. 2. Tronson I, corp B, / Lot 2, Suprafata = 21,26 mp. 3. Tronson I corp B, / Lot 5, Suprafata = 24,31 mp. Documentatia
de atribuire (Caietul de sarcini si Regulamentul de organizare si desfasurare a licitatiei publice cu strigare privind
inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat locuinte proprietate publica sau privata a municipiul Pascani si aflate
in administrarea Consiliului Local al municipiului Pascani)
privind organizarea si desfasurarea procedurilor de licitatie
publica cu strigare, poate fi achizitionata de la sediul Consiliului Local al Municipiului Pascani, str. Stefan cel Mare,
nr.16, Compartimentul Patrimoniu si Contracte, camera 31.
Perioada de achizitionare a documentatiei de atribuire este
18.07.2014- 06.08.2014,ora 16.00. Pretul de achizitionare a
documentatiei de atribuire este de 100 lei. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 07.08.2014, ora 16.00. Data
limita de depunere a documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare participarii la licitatie) este
08.08.2014, ora 13.00. Acestea se depun la sediul Consiliului Local al Municipiului Pascani din str. Stefan cel Mare,
nr.16, jud. Iasi, - Biroul Registratura. Pretul minim de pornire
al licitatiei pentru spatii este prezentat detaliat in Caietul
de sarcini. Cuantumul garantiei de participare la licitatie
este de 1500 lei. Garantia de participare la licitatie poate fi

achitata la casieria institutiei sau prin virament in contul
RO38TREZ40721360206XXXXX deschis la Trezoreria Pascani.
Fiecare participant la licitatie depune o singura cerere insotita de documentele necesare si obligatorii participarii la
licitatie, pentru bunul care face obiectul licitatiei. Licitatia
publica cu strigare se va desfasura la sediul Consiliului Local
al Municipiului Pascani, in data de 11.08.2014 orele 10.00 la
camera 44.
Invita]ie de participare la licita]ie. Construirea unui noi autobaze. Aceast` invita]ie de participare la licita]ie decurge
din Anun]ul de Inten]ie pentru proiectul cu num`r de
referin]` 7251-GPN-37026 care a fost publicat pe site-ul BERD,
la sec]iunea Anun]uri de Achizi]ie (www.ebrd.com) în data
de 10 ianuarie 2014. SC Tursib SA, numit de aici înainte “Angajatorul” sau “Tursib”, inten]ioneaz` s` foloseasc` o parte
a fondurilor împrumutului contractat de la Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare (Banca) pentru
acoperirea costurilor construc]iei unei noi autobaze la periferia ora[ului Sibiu. Prin prezenta, Tursib face o cerere de
oferte sigilate din partea constructorilor pentru urm`torul
contract care va fi finan]at dintr-o parte a fondurilor împrumutului. Contractul presupune construirea unei noi autobaze: Lucr`rile vor include în mare construc]ia unei noi
autobaze: construc]ia unui busport, a unei cl`diri administrative, a atelierelor, a unei sta]ii de carburant, a unei sta]ii
de sp`lare, a unui stand de inspec]ii tehnice [i a unor dot`ri
exterioare. Lucr`rile vor fi executate conform condi]iilor de
contract FIDIC pentru lucr`ri de construc]ie – FIDIC Red
Book, prima edi]ie 1999. Ofertarea pentru acest Proiect este
deschis` constructorilor din orice ]ar`. Termenul estimat de
finalizare a contractului este de 18 luni, la care se adaug` o
perioad` de notificare a defectelor de 5 ani. Pentru a se califica pentru atribuirea contractului, ofertan]ii trebuie s` îndeplineasc` criteriile minime: O cifr` de afaceri medie
anual` de peste 10 milioane de Euro în ultimii 3 ani; în cazul
unei asocieri, liderul asocierii trebuie s` aib` o cifr` de afaceri medie de peste 8 milioane de Euro, iar fiecare partener
trebuie s` aib` o cifr` de afaceri medie de peste 6 milioane
de Euro. Resurse financiare de minim 1.000.000 Euro. Indicatori financiari care s` demonstreze o situa]iei financiar`
bun` a Ofertan]ilor în prezent [i profitabilitatea acestora
pe termen lung. Experien]a general` în contracte în calitate
de constructor, subantreprenor sau manager al unor
proiecte de construc]ii în ultimii 5 ani care preced data
limit` de depunere a ofertelor. 3 proiecte similare ca
m`rime [i tip în ultimii cinci ani. Recomand`ri din partea
angajatorilor anteriori referitoare la proiecte/contracte similare. Disponibilitatea personalului cheie care include: Managerul de proiect – cu specializare în inginerie industrial`,
cu o experien]` profesional` de peste 7 ani, dintre care 3
ani într-o pozi]ie similar` în cazul unor lucr`ri de construc]ii
industriale, cu experien]` în proiectele finan]ate
interna]ional [i cu condi]iile de contract FIDIC sau cu alte
condi]ii de contract similare, recunoscute interna]ional care
se aplic` în industria constructoare, fluent în englez`; - 1 inginer constructor care are o experien]` profesional` de
peste 7 ani, dintre care 3 ani într-o pozi]ie de Diriginte de
[antier, cu experien]` în proiectele finan]ate interna]ional
[i cu condi]iile de contract FIDIC sau cu alte condi]ii de contract similare, recunoscute interna]ional care se aplic` în
industria constructoare, capabil s` vorbeasc` limba englez`; - Expert materiale, expert utilit`]i, fiecare dintre
ace[tia fiind un expert calificat cu o experien]` profesional`
de peste 7 ani, cu o cunoa[tere dovedit` a standardelor
române[ti [i interna]ionale (EN) [i capabil s` vorbeasc`
limba englez`. - Inginer constructor drumuri cu o experien]` profesional` mai mare de 7 ani, cu o cunoa[tere
dovedit` a standardelor române[ti [i interna]ionale (EN) [i
capabil s` vorbeasc` englez`. Pute]i achizi]iona un set complet al Documenta]iei de Licita]ie începând din data de 21
iulie 2014, dup` transmiterea unei cereri scrise la adresa de
e-mail indicat` mai jos [i dup` plata unei taxe neramabursabile de 50 ? (cincizeci EURO) sau echivalentul într-o
moned` convertibil`, f`când dovada pl`]ii prin prezentarea
chitan]ei care atest` efectuarea pl`]ii în contul bancar
(IBAN) RO03RNCB0227036043890001 deschis la BCR
(Banca Comercial` Român`). Dup` primirea dovezii corespunz`toare privind efectuarea pl`]ii taxei nerambursabile,
v` vom trimite prompt documentele. Dac` se solicit`, documentele pot fi trimise imediat prin curier, dar nu vom acccepta r`spunderea pentru pierderea sau livrarea cu
întârziere a acestora. Mai mult, dac` se solicit`, documentele pot fi transmise electronic, dup` prezentarea de
c`tre poten]ialul ofertant a unei dovezi corespunz`toare
privind plata taxei nerambursabile. În cazul unor discrepan]e între varianta electronic` [i exemplarul tip`rit al
documentelor, va prevala varianta tip`rit`. Toate ofertele
trebuie s` fie înso]ite de o garan]ie de participare la licita]ie
în valoare de 120.000 ? sau echivalentul acestei sume întro moned` convertibil`. Ofertele trebuie livrate la biroul de
la adresa de mai jos în data sau înainte de 25 septembrie
2014, ora 10 diminea]a (a.m.), ora local`. Nu este permis`
transmiterea electronic` a ofertelor. Ofertele depuse cu întârziere vor fi respinse. Ofertele vor fi deschise în data de 25
septembrie 2014, la ora 10:15 a.m., în prezen]a
reprezentan]ilor ofertan]ilor care doresc s` participe. Un
tabel de înregistrare al poten]ialilor ofertan]i care au
achizi]ionat documenta]ia de licita]ie poate fi consultat la
adresa de mai jos. Poten]ialii ofertan]i pot ob]ine mai multe
detalii, pot consulta [i primi documenta]ia de licita]ie de la
urm`torul birou: SC Tursib SA. Calea Dumbr`vii Street, no.
133-135, Legal Department, Sibiu 550399, RO. Tel: +40 269
426 100, Fax:+40 269 210 771, E-mail: juridic@tursib.ro

PIERDERI
Pierdut atestat taxi, seria CPTx, nr. 83469, eliberat la data
07.05.2011 de A.R.R. Tulcea, pe numele Constantin Valter. Se
declar` nul.
Pierdut cartel` tahograf seria 00000000027B6000, eliberat` la 05.03.2010 de A.R.R. Tulcea pe numele: Pericleanu
Petre. Se declar` nul`.
Pierdut Legitima]ie seria ISC, nr.17 pe numele Hera Ion Vladu].
O declar nul`.
Pierdut Atestat Profestional Marf` [i Atestat ADR Colete pe
numele Boan` Nicolae. Le declar nule.
Pierdut proces-verbal predare-primire ap. nr.4, et.1, bl.2Bis,
Bdul Carol I, nr.65, sector 2, pe numele Cri[an Valer. Îl declar
nul.
Pierdut proces-verbal 63/1973, pe numele Craivan Nicandru [i
Craivan Evdochia. Îl declar nul.
Pierdut adeverin]` achitare integral` aferent` Contract
8251/12731, pe numele Comana Cristea. O declar nul`.
Pierdut contract vânzare-cump`rare cas` 3450, pe numele
Vornicu Valeria [i Aurel. Declar nul.
Pierdut Certificat de înregistrare firm`: subscrisa, SC Aldo Security SRL, J40/2223/04.03.1999, CUI: 11547578, declar Certificatul de înregistrare, seria B, nr. 1673116, din data de
21.01.2009, pierdut.
Pierdut atestat profesional transport marf` eliberat pe numele L`stun Constantin. Îl declar` nul.
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