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OFERTE SERVICIU
Comitetul de nominalizare si
remunerare al CA Uzina Electrica Zalau SA anunta organizarea selectiei functiei de Director
General al S.C. Uzina Electrica
Zalau S.A. Anuntul integral este
postat pe www.uez.salaj.ro"
Comitetul de nominalizare si
remunerare CA: Condea
Roman-Florian; Jurca Viorel;
Dragos Raul-Bogdan.
l Analist de Informaţii (cod COR
242224)- societatea SCG East
Europe SRL angajează Analist de
Informaţii. Cunoştinţe avansate de
IT şi de limba engleză obligatorii.
Solicitanţii pot trimite CV la: scg.
administration@icloud.com
l Penitenciarul Bacău scoate la
concurs 6 posturi vacante de agent
operativ (1 femei, 5 bărbaţi). Dosarele de înscriere complete se depun
la structura de resurse umane a
Penitenciarului Bacău până la data
de 16 ianuarie 2017, inclusiv, ora
15.00. Taxa de participare la
concurs este de 85 RON şi se
plăteşte la structura financiară a
Penitenciarului Bacău. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la
structura de resurse umane a Penitenciarului Bacău şi pe site-ul Penitenciarului Bacău: anp.gov.ro/web/
penitenciarul-bacau/concursuri
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Brăila, judeţul Brăila, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
vacant contractual de tehnician I în
cadrul Serviciului Informatică,
conform HG 286/2011. Pentru
ocuparea postului contractual
vacant de tehnician I sunt necesare:
diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau
diplomă de bacalaureat şi minim 3
ani vechime în specialitate.
Concursul se organizează la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Brăila, astfel: -proba scrisă:
18.01.2017, ora 10.00; -proba practică: 23.01.2017, ora 10.00; -proba
interviului: 27.01.2017, ora 10.00.
Dosarele se depun în perioada
23.12.2016-09.01.2017, între orele
08.00-15.00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon: 0239.692.222,
int.2174, persoană de contact: ref.
Ene Monica Laura, Serv.RUNOS.
l Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, cu sediul în localitatea Palazu Mare, str.Sentinelei,
nr.40, județul Constanța, organizează concurs, în conformitate cu
HG 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, pentru
ocuparea următorului post contractual temporar vacant: -1 post,
economist, gradul II, studii superioare (S) -serviciul financiar contabilitate. Concursul se va desfășura
astfel: -proba scrisă în data de
10.01.2017, ora 10.00; -proba
interviu în data de 13.01.2017, ora
10.00. Economist, gradul II, studii
superioare (S): -diplomă de licență;
-minim 6 luni vechime în specialitate; -concurs pentru ocuparea
postului. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs
până la data de 30.12.2016, ora
10.00, la sediul spitalului, biroul
RUNOS. Relaţii suplimentare la
sediul spitalului, biroul RUNOS,
persoană de contact: Paciu
Luminița, telefon: 0241.486.338.
l Primăria Comunei Oinacu,
judeţul Giurgiu, scoate la concurs 1
post vacant de asistent medical
comunitar generalist, gradul principal. Depunerea dosarului de
concurs se face în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afişării anun-

ţului. Dosarul de concurs se depune
la Registratura comunei Oinacu,
conform HG nr.286/2011, până la
data de 09.01.2017, ora 16.00.
Pentru relaţii suplimentare vă
puteţi adresa domnului Mihalcea
Ion, secretar comună, la telefon:
0246.239.143. Concursul pentru
proba scrisă se va desfăşura pe data
de 17.01.2017, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Oinacu, din
strada DJ507, nr.60. Angajarea se
face cu contract de muncă pe
durată nedeterminată. Concursul
pentru ocuparea acestui post va
consta în 3 etape succesive: 1)
selecţia dosarelor de înscriere se
face în termen de 2 zile lucrătoare
de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor, ceea ce reprezintă data de 13.01.2017; 2)proba
scrisă se va desfăşura pe data de
17.01.2017, ora 10.00; 3)interviul:
19.01.2017, ora 10.00. Condiţii
specifice de participare: -studii postliceale; -vechime în domeniu peste 5
ani şi să fi lucrat ca asistent medical
comunitar generalist, grad principal. Candidaţii vor depune la
dosar: -un curriculum vitae; -copie
după BI/CI; -cazierul judiciar;
-copie după certificatul de naştere şi
căsătorie, după caz; -copie după
diploma de absolvire a studiilor;
-copie după carnetul de muncă;
-fişă medicală; -copie după certificatul de grad principal. Bibliografia
şi tematica se pot lua de la domnul
Mihalcea Ion, secretarul comunei
Oinacu. Relaţii suplimentare la
telefon: 0246.239.143.
l Şcoala Gimnazială Filiaşi, cu
sediul în Filiași, strada Bld.Racoțeanu, nr.148, județul Dolj, organizează concurs pentru funcția
contractual vacantă de administrator financiar studii superioare, în
temeiul legal- HG 286/2011.
Concursul se organizează: Proba
scrisă: 18.01.2017, ora 9.00, Proba
practică: 25.01.2017, ora 9.00, Interviul: 25.01.2017, ora 13.00.
Termenul limită de depunere al
dosarelor de concurs: 10.01.2017.
Condiții de participare: cetăţenia
română/a altor state membre ale
Uniunii Europene şi domiciliul
stabil în România; cunoașterea
limbii române, scris și vorbit; vârsta
minimă reglementată de prevederile legale; capacitate deplină de
exercițiu; stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul
de familie, sau de unităţile sanitare
abilitate; studii superioare economice absolvite cu diplomă de
licenţă, nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni, are experienţă profesională în
contabilitatea instituţiilor publice,
domeniul învăţământ de minim 3
ani, cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC-MS
Office, programe specifice de contabilitate, Internet). Informații suplimentare se pot obține de la
secretariatul școlii sau la tel:
0251/441.920.
l Baza de Aprovizionare Gospodărie și Reparații cu sediul în str.
Sabarului nr.1, comuna Jilava,
județul Ilfov, scoate la concurs 1
post vacant de agent tehnic instalator. Termenul de înscriere este de
15 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv 13 ianuarie 2017, orele 15.00, inclusiv,
perioadă în care candidații depun
dosarele de candidat complete la
structura de resurse umane din
cadrul unității. Taxa de participare
la concurs este de 85 Ron. Informații suplimentare se pot obține de
la structura de resurse umane a
Bazei de Aprovizionare Gospodărire și Reparații și pe site-ul Admi-

nistrației Naționale a
Penitenciarelor (www.anp.gov.ro,
secțiunea Carieră -Concursuri din
sursă externă) și pe http://anp.gov.
ro/web/baza-aprovizionare-gospodarire-reparatii/cariera.
l UM 01556 Mangalia, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursul pentru ocuparea
postului vacant de personal civil
contractual, muncitor calificat IV
(mecanic auto)/studii generale
(şcoală profesională de specialitate
sau un curs de specialitate cu
diplomă de absolvire), vechime în
muncă nu este necesară, la grupa
mentenanţă tehnică auto a UM
01556 “L” Mangalia, astfel:
17.01.2017, ora 11.00- proba practică; 23.01.2017, ora 11.00- interviul.
Data limită de depunere a dosarelor- 10.01.2017, ora 15.30. Depunerea dosarelor şi organizarea
concursului se vor face la sediul
UM 01556 MANGALIA, strada
Portului nr.13, loc.Mangalia, judeţ
Constanţa, unde vor fi afişate şi
detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului,
la telefon: 0241.750.661/interior
105.
l Primăria Municipiului Oltenița
cu sediul în B-dul Republicii, nr.40,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcții
contractuale, vacante: -1 post
”casier” -Compartiment Casierie al
Direcţia Economice -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -1 post ”arhivar” -Compartiment Arhivă, Curierat al Direcţiei
Juridice, Administraţie publică
locală - studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat, să deţină
aviz emis de Arhivele Naţionale
pentru exercitarea funcţiei de
arhivar. Data-limită până la care se
pot depune dosarele de concurs -06
ianuarie 2017, ora 14.00. Tipul
probelor de concurs, locul, data şi
ora desfăşurării acestora: a)selecţia
dosarelor de înscriere -09 ianuarie
2017; b)proba scrisă -17 ianuarie
2017, ora 09.00 la sediul organizatorului; c)interviul -la cel mult 4 zile
lucrătoare de ore de la susținerea
probei scrise. Informații suplimentare se pot obține la Serviciul
Resurse umane -telefon
0242.515.770, persoană de contact
Postelnicu Larisa.

PRESTĂRI SERVICII
l Penitenciarul Mioveni poate
pune la dispoziţia solicitanţilor
forţă de muncă specială (persoane
private de libertate), pe perioade de
timp prestabilite de comun acord (1
zi-12 luni), în condiţii deosebit de
avantajoase şi cu număr variabil de
persoane (în funcţie de nevoile
concrete ale beneficiarului), pentru
executarea de lucrări în următoarele domenii: -operaţiuni manuale
în domeniul construcţiilor; -amenajări şi întreţinere spaţii exterioare,
alei, drumuri şi străzi: -igienizare şi
salubrizare; -lucrări silvice /plantat
şi întreţinut culturi, îmbunătăţiri
funciare: -săpături manuale (în
special pentru zonele inaccesibile
utilajelor specializate): -confecţionat ambalaje, lucrări confecţii
metalice şi finisaje, reciclat şi recuperat deşeuri: -descărcat-încărcat
materii prime şi materiale, manipulat materiale în cadrul depozitelor: -asamblări -dezasamblări
echipamente, utilaje sau instalaţii:
-operaţiuni manuale de coasere în
domeniul marochinăriei: -alte activităţi auxiliare muncii necalificate.
Totodată, precizăm că, după caz, se
poate prelua un segment al activităţii desfăşurate sau întreg procesul
de producţie al beneficiarului, în
funcţie de natura activităţii şi speci-

ficul acesteia. Activităţile lucrative
se pot desfăşura atât în exteriorul
penitenciarului, respectiv la punctele de lucru menţionate de către
beneficiar -la sediul acestuia, dar şi
în incinta unităţii, în cadrul spaţiilor de producţie proprii sau a celor
ce sunt disponibile şi pot fi utilizate
conform scopului propus. Tariful
orar este negociabil, fiind stabilit în
funcţie de salariul minim pe
economie, numărul de persoane
private de libertate, durata contractului, sau poate fi negociat în baza
unui normativ stabilit de comun
acord de ambele părţi, iar plata
forţei de muncă se face in termen
de 20 zile de la data emiterii
facturii, întocmită la sfârşitul lunii
în baza situaţiei de lucrări lunare, la
baza cărora stau bonurile de lucru
zilnice, confirmate pentru activitatea desfăşurata zilnic de către un
reprezentant al beneficiarului. Mai
precizăm faptul că Penitenciarul
Mioveni dispune de un atelier de
tâmplărie complex, modern şi utilat
conform standardelor Uniunii
Europene, cu toate aparatele necesare pentru a realiza, la un nivel
ridicat de profesionalism şi calitate,
servicii de uscare cherestea de orice
esenţă, într-un cuptor de uscare
modern, cu o capacitate maximă de
25mc, lucrări de tâmplărie şi prelucrare a materialului lemnos (confecţionare /reparare /recondiţionare
elemente de mobilier şi tâmplărie
din lemn masiv), acestea putând fi
executate atât cu materia primă şi
materialele beneficiarului, cât şi cu
cele proprii. În cadrul acestui
atelier, se pot produce bunuri atât în
serie, cât şi la comandă, la orice
dimensiune, culoare şi esenţă a
lemnului. Folosirea forţei de muncă
speciale este o soluţie avantajoasă, în contextul economico-social
actual pentru cei care doresc stabilitate, eficienţă şi rentabilitate în
activităţile desfăşurate. Avantajele
concrete ale colaborării cu instituţia
noastră sunt următoarele: 1.asigurarea unui număr constant şi
stabil de persoane private de libertate pe toată perioada derulării
contractului; 2.asigurarea spaţiilor
de producţie în interiorul penitenciarului; 3.flexibilitate în negocierea
tarifelor, în funcţie de specificul şi
complexitatea lucrărilor efectuate;
4.folosirea la muncă a persoanelor
private de libertate nu implică
încheierea unor contracte de muncă
individuale cu acestea, ci doar
încheierea unui singur contract de
prestări servicii între beneficiar şi
penitenciar; 5.scutirea totală de la
plată a obligaţiilor fiscale faţă de
bugetul asigurărilor sociale de stat,
bugetul asigurărilor de sănătate,
fond de şomaj etc; 6.posibilitatea
întreruperii sau opririi procesului
de producţie (similar) la solicitarea
beneficiarului, pe anumite perioade
de timp, din cauze obiective, fără ca
acest aspect să atragă costuri suplimentare din partea solicitantului;
7.siguranţă deplină asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor şi
utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii
acestora; 8.paza şi hrănirea persoanelor private de libertate sunt asigurate de către penitenciar; 9.
supravegherea şi coordonarea
lucrărilor sunt asigurate de către
personalul propriu, în colaborare cu
reprezentanţii societăţii beneficiare;
Folosirea la activităţi cu scop
lucrativ a persoanelor private de
libertate conferă o imagine pozitivă
în societate, ambelor instituţii partenere, datorită faptului că este
oferită posibilitatea reinserţiei
sociale - prin dobândirea unor
deprinderi formative, reorientare
profesională şi (re)calificare în
diverse meserii sau domenii de
activitate. Persoanele interesate se

pot adresa la sediul Penitenciarului
Mioveni, Bd. Dacia, nr.1, oraş
Mioveni Argeş, la telefon
0248.260.000, interior 187 -Serviciul
Producţie şi venituri proprii, la nr.
de fax 0248.260.599 sau e-mail
pcolibaşi@anp.gov.ro.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Strămoşii Poporului Român -o
carte pentru pomul
de Crăciun al
românilor de
pretutindeni!

VÂNZĂRI IMOBILE
l SC Coseli SA Iaşi vinde imobil
situat în Iaşi, str.Poitiers 10, compus
din teren 5.292mp şi trei construcţii:
c9 -cabină poartă; c10 -cabină
bilete; c11 -sala antrenament, la
preţul de 1.350.000Lei, fără TVA.

CITAȚII
l Bălăşoiu Ioana, cu domiciliul în
Şimnicu de Sus, str.Craiovei, nr.193,
Dolj, este chemată pe data de
10.01.2017, la Judecătoria Craiova,
în dosarul nr.19670/215/2016
-divorţ.
l SC Biangel Invest SRL cheamă
în judecată pe SC Konkrit Evolution SRL la Judecătoria Brăila, în
dosar nr. 15499/196/2016, având ca
obiect ordonanţa de plată pentru
termenul din data de 12.01.2017.
l Se citeaza la judecatoria Caransebes in data de 11 Ianuarie 2017 in
dosar nr.3409/208/2016, pentru
divort fara minori, parata Cretu
Ana, nascuta Achirus, reclamant
Cretu Petru.
l Numitul Mihai Valentin Ilie, cu
domiciliul în Craiova, Str.Lăcrămioarei, nr.11A (Bariera Vâlcii) este
citat în calitate de pârât la Judecătoria Craiova în dosarul civil
nr.5885/215/2015, având ca obiect
divorţ cu minori, cu termen la
10.01.2017, ora 8.30 la complet
CMF4, în contradictoriu cu reclamanta Mihai Liana Rosana.
l Numitele Bojin Cristina Florentina Alexandra si Bojin Cosmina
Madalina, ambele cu domiciliul in
comuna Morunglav, judetul Olt,
sunt citate la JUDECATORIA
BALS pe data de 11.01.2017,
ora_09.00, in calitate de parate in
Dosarul nr.2352/184/2015 in proces
cu reclamantul Radoi Constantin.
l Numitul Dobrin Ioan, cu ultimul
domiciliu in Iasi, str. Ion Creanga
nr.19, bl.H1, sc.A, et.4, ap.18 –
persoana disparuta, este citat la
Judecatoria Iasi-sectia civila, din
Iasi, str. Anastasie Panu nr.25,
Complet 18, in dosarul
nr.14220/245/2016 (obiect “declararea judecatoreasca a mortii”), cu
termen la 20.01.2017, ora 8.30,
reclamant Dobrin Ionel, domiciliat
in Iasi, str. Buridava nr.21, bl.B4-7,
sc.B, et.4, ap.4, in contradictoriu cu
Primaria Municipiului Iasi si IPJ
Iasi.
l Hussein Omar este chemat la
Judecatoria Iasi, Str. Anastasie
Panu, nr.25, Completul C36M, Sala
1, Sectia Civila, în ziua de 09 ianuarie 2017, ora 08:30, în calitate de
pârât , în proces cu Talica Mariana-Petronela, în calitate de reclamantă, pentru Fond-Divort cu
m i n o r i , î n d o s a r u l n r.
14023/245/2015.
l S.C. Lady S.R.L. este chemată la
Judecatoria Iasi, Str. Anastasie
Panu, nr.25, Completul C17, Sala 3,
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Sectia Civila, în ziua de 10 ianuarie
2017, ora 08:30, în calitate de
pârâtă, în proces cu Asociatia de
Locatari P.T. 3 Nicolina 1 Iasi, în
calitate de reclamantă, pentru
Fond-Pretentii, în dosarul nr.
29121/245/2015.
l Numitul Steclaru Ovidiu domiciliat in sat Dumesti, com. Dumesti,
jud. Vaslui este citat la Judecatoria
Iasi in data de 23.01.2017 la
complet C36M in calitate de parat
in dosar nr. 4061/245/2016 in proces
cu Grigore (fosta Mihalache) Mirela
avand ca obiect exercitarea autoritatii parintesti.
l Tribunalul Iaşi, str.Elena
Doamna, nr.1A, Iaşi, Materia: Civil,
Camera SV -etaj IV, dosar nr.
33699/245/2015. Citaţie emisă la 22
noiembrie 2016. Morariu
Constantin, Morariu Constantin
prin curator Navrotescu Andreea
Delia, cu ultimul domiciliu în Iaşi,
este chemat în această instanţă,
camera SV -etaj IV, Complet civ.
a10, în ziua de 09 ianuarie 2017, ora
09.00, în calitate de intimat, în
proces cu Municipiul Iaşi prin
Primar, în calitate de apelant, cu
obiect acţiune în răspundere
contractuală. În caz de neprezentare a părţilor, se va putea trimite
un înscris, judecata urmând a se
face în lipsă. Prin înmânarea citaţiei, sub semnătură de primire,
personal sau prin reprezentant legal
sau convenţional ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu
primirea corespondenţei pentru un
termen de judecată, cel citat este
prezumat că are în cunoştinţă şi
termenele de judecată ulterioare
aceluia pentru care citaţia i-a fost
înmânată.
l Se aduce la cunoştinţă că la
Judecătoria Arad este înregistrat
dosarul nr.6872/55/2016 cu termen
la 27 ianuarie 2017, având ca obiect
cererea reclamanţilor Hutopilă
Dumitru şi Hutopilă Brînduşa
contra pârâtului Almai Petru
pentru constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra cotei de
½ din imobilul situat în Arad, str.
Ciocârliei, nr.17, înscris în
CF302611 Arad (număr vechi 8448
Arad), nr. top. 8258/1592/a. Persoanele interesate pot face opoziţie la
numărul de dosar indicat mai sus în
termen de o lună de la data publicării prezentei somaţii.
l Baloșan Bogdan este chemat la
Judecătoria Sibiu, Calea
Dumbrăvii, nr.30, în ziua de
26.01.2017, în dosarul
5138/306/2016- revendicare imobiliară, Camera Sala B, Completul C9
Civil, ora 09:00, în calitate de Pârât,
în proces cu DEKO INVEST SRL
în calitate de Reclamant. În caz de
neprezentare a părţilor, judecata se
va face în lipsă, dacă se solicită în
scris acest lucru de către una din
părţi.

SOMAȚII
l Emisa in temeiul art. 130 din
Decretul Lege nr. 115/1938, astfel
cum s-a dispus prin incheierea de
sedinta din data de 19.12.2016,
privind cererea inregistrata sub
dosar nr. 1584/246/2016 al Judecatoriei Ineu, formulate de petentele
Va r c u s P a r a s c h i v a , C N P
2530801022801, domiciliat in localitatea Urvisu de Beliu nr. 4, comuna
Hasmas, judetul arad si Rosca
Floare, CNP 2490130022802, domiciliata in comuna Hasmas nr. 199,
judetul Arad. Petentele solicita, sa
se constate ca au dobandit dreptul
de proprietate prin uzucapiune
asupra suprafetelor de 3346 mp,
respective 6986 mp, din imobilul
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inscris in CF 302265 Hasmas, nr
top 315-316/3, constand in teren
intravilan in suprafata totala de
11459 mp, imobil asupra caruia
figureaza ca proprietary tabulari
sub B.2 defunctii Varcus Pavel,
decedat la data de 01.06.1929 in
Hasmas, Varcus Nicolae, decedat la
data de 05.07.1983 in Hasmas si
Varcus Anton, decedat la data de
01.01.1941 in Urvisu de Beliu,
popesia eercitata in calitate de
proprietati asupra imobilului a fost
continua, utila, publica, exclusive,
fara echivoc si sub nume de proprietar, fara ca alte personae sa faca
acte de intrerupere a prescriptiei
achizitive, de peste 20 de ani de la
decesul proprietarilor tabulari.

DIVERSE
l Liliana Vuia având domiciliul în
str. Tudor Vladimirescu nr. 57, localitatea Pancota, titulara al planului
urbanistic zonal „CASA FAMILIALA P+M” din localitatea
Maderat str. – nr. F.N. anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a avizului de
mediu pentru planul/programul
menţionat şi declanşarea etapei de
încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi
consultată la sediul APM ARAD,
strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judeţul Arad, de luni
până joi între orele 09 – 16.00, vineri
între orele 09 – 13.00. Observaţii/
comentarii şi sugestii se primesc în
scris la sediul APM ARAD, în
termen de 18 zile de la data publicării anunţului.
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse
și Asociații SPRL notifică creditorii
cu privire la deschiderea procedurii
falimentului prevăzută de Legea
nr.85/2014 împotriva debitoarei SC
Nei Guard SRL cu sediul în Voluntari, Șos. Erou Iancu Nicolae nr.697 1 , Vi l a 2 7 , j u d e ț u l I l f o v,
J23/2519/2006, CUI 19501312, în
dosarul 376/93/2015 aflat pe rolul
Tribunalului Ilfov, Secția Civilă.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor în vederea întocmirii tabelului
suplimentar -13.01.2017, termenul
de verificare a creanțelor, de întocmire, afișare și comunicare a tabelului suplimentar de creanțe
-10.02.2017, termenul de depunere
a contestațiilor -17.02.2017,
termenul de întocmire a tabelului
definitiv consolidat -10.03.2017.
Următorul termen de judecată a
fost fixat pentru data de 23.02.2017.
Pentru relații: 021.318.74.25.
l Troi Florin-Cristian, având domiciliul în str.Goleşti, nr.11A, oraş
Popeşti-Leordeni, judeţ Ilfov, titular
al planului/programului „Introducere in intravilan în vederea
construirii unei locuinţe P+1E+M,
garaj+anexa gospodarească P” din
judeţ Ilfov, localitatea Popeşti-Leordeni, str.Astrelor, nr.115, T53/3,
P33-34 anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru
planul/programul menţionat şi
declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, de luni până joi între orele
9.00-11.00. Observaţii/comentarii şi
sugestii se primesc în scris la sediul
APM Ilfov, (tel.021/430.15.23,
021/430.14.02, 0746.248.440) în
termen de 18 zile de la data publicării anunţului.
l Manolescu Maria Ana, având
domiciliul în str.Moineşti, nr.10,
bl.203, sc.A, et.5, ap.32, sector 6,
Bucureşti titular al planului/progra-
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mului „Introducere în intravilan în
vederea construirii hala depozitare
şi birouri” din judeţ Ilfov, localitatea Popeşti-Leordeni, str.Unităţii,
FN, T60/2, P768/3 anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării
de obţinere a avizului de mediu
pentru planul/programul menţionat
şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, de luni până joi între orele
9.00-11.00. Observaţii/comentarii şi
sugestii se primesc în scris la sediul
APM Ilfov, (tel.021/430.15.23,
021/430.14.02, 0746.248.440) în
termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

NOTIFICĂRI
l C.I.I. Tudor Catalin George notifica intrarea in faliment forma
simplificata a debitoarei SC Lagif
Edil Construct SRL, Com. Sirna,
Sat Habud Nr. 317, Judetul
Prahova, J29/24/2013; CUI
31066145, prin hotararea pronuntata la 19.12.2016, dosar
4744/105/2016 al Tribunalului
Prahova. Termene: depunere
creante 10.01.2017; Tabel suplimentar 15.01.2017, Tabel definitiv
consolidat 10.02.2017, data
Adunarii creditorilor 19.01.2017,
ora 09.00, str. Cerna nr. 11, Ploiesti,
pentru: confirmarea lichidatorului
judiciar si a onorariului lichidatorului stabilit de judecatorul sindic.
Relatii 0725093254.
l C.I.I. Tudor Catalin George notifica intrarea in faliment forma
simplificata a debitoarei SC Maxy
Advertising SRL, Municipiul
Ploiesti, Str Pompierilor Nr. 11,
Judetul Prahova, J29/2385/2005;
CUI 18135752, prin hotararea
pronuntata la 19.12.2016, dosar
4815/105/2016 al Tribunalului
Prahova. Termene: depunere
creante 10.01.2017; Tabel suplimentar 15.01.2017, Tabel definitiv
consolidat 10.02.2017, data
Adunarii creditorilor 19.01.2017,
ora 09.00, str. Cerna nr. 11, Ploiesti,
pentru: confirmarea lichidatorului
judiciar si a onorariului lichidatorului stabilit de judecatorul sindic.
Relatii 0725093254.
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.
5616/105/2016, Tribunal Prahova,
conform sentintei nr. 1119 din data
de 18.11.2016 privind pe SC
Andutza Construct SRL, cu termenele: depunere declarații creanță
28.12.2016, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor 09.01.2017,
întocmirea tabelului definitiv
02.02.2017, prima Adunare a Creditorilor avand loc in data 16.01.2017,
orele 12.00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et.7, cab. 7B.

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea Operative Steakhouse
Group S.A., cu sediul în Bucureşti,
str. Gârlei nr.30 A, Sector 1,
J40/4308/1996, C.U.I. 8564358,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de
24.01.2017, ora 10.00, la sediul
societăţii din Bucureşti, str. Gârlei
nr. 30 A, Sector 1, cu următoarea
Ordine de Zi: 1. se ia act de renunţarea mandatului de cenzor de către
Biroul Expertului Contabil Apetrei
Anita Flavia; 1. Se supune dezbaterii numirea în calitate de cenzor
cu drepturi depline pe: S.C. Retrix
Service S.R.L. cu sediul în Mărăcineni, str. Aleea Principală înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.

J10/882/2003, cod fiscal 1534454,
reprezentată prin dl. Mesca Liviu–
expert contabil, cu nr. de legitimaţie
41389. Acţionarii se vor putea
prezenta personal la adunarea
generală, îşi vor putea numi un
reprezentant pe bază de procură
specială. Acţiunile vor fi înmânate
dlui administrator Dragos Panait, şi
vor fi depuse în seiful Operative
Steakhouse Group S.A., la sediul
firmei situat în Bucureşti, str. Gârlei
nr. 30 A, Sector 1, în vederea dovedirii calităţii de acţionar, cu cel
puţin 5 zile înainte de adunarea
acţionarilor, în conformitate cu
dispoziţiile art. 123 din legea
31/1990.
l Consiliului de Administratie al
S.C. Contactoare S.A., cu sediul in
Buzau, str. Mesteacanului, nr.10,
jud. Buzau, intrunit in sedinta sa
din data de 19.12.2016, in temeiul
prevederilor legale si ale Actului
Constitutiv, convoaca: Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de
23.01.2017, ora 10.30, la sediul
societatii, la aceasta putand participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de
09.01.2017, care constituie data de
referinta a prezentei adunari. In
cazul in care la data mentionata
mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea
adunarii, aceasta va avea loc in data
de 24.01.2017, in acelasi loc si la
aceeasi ora. Ordinea de zi a
adunarii generale extraordinare
cuprinde: 1. Indreptarea erorii
materiale aparute in Hotararea
Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor nr.1/25.07.2016, in
sensul eliminarii de la art.3 lit.a) a
referirii la „Masura 2.1. – Acvacultura”.2. Aprobarea datei de
09.02.2017 ca data de inregistrare,
respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang
efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,
potrivit art. 238 din Legea nr.
297/2004 privind piata de capital,
respectiv a datei de 08.02.2017 ca
“ex-date”. 3. Imputernicirea
domnului av. Cercel Claudiu
George sa efectueze formalitatile
cerute de lege pentru inregistrare,
publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate. Documentele, materialele informative si
proiectele de hotarari ale AGEA
referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi se pot consulta pe
website-ul societatii la adresa www.
contactoare.ro sau la sediul societatii, cu 30 de zile inainte de data
tinerii AGEA. Unul sau mai multi
actionari, reprezentand individual
sau impreuna, cel putin 5% din
capitalul social, au dreptul : -de a
introduce puncte pe ordinea de zi a
adunarii generale, cu conditia ca
fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare
propus spre adoptare adunarii
generale; - de a prezenta proiecte de
hotarari pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a adunarii generale. Data
limita pana la care actionarii isi pot
exercita drepturile mentionate mai
sus este stabilita la cel mult 15 zile
de la data publicarii in Monitorul
Oficial. Fiecare actionar, persoana
fizica sau juridica, are dreptul sa
adreseze intrebari privind punctele
de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde
inclusiv prin postarea raspunsului
pe web-site-ul propriu www.contactoare.ro. În vederea identificării si a
dovedirii calitătii de actionar a unei
persoane care adresează întrebări
sau solicita completarea ordinii de
zi, persoana in cauza are obligatia
sa anexeze solicitarii documente
care îi atestă identitatea (pentru

persoana fizica: copie BI/CI, pentru
persoana juridica: copie BI/CI
reprezentant legal si certificat
constatator eliberat de Registrul
Comertului sau un act emis de o
autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, cu cel
mult 3 luni inainte de AGEA),
precum şi extrasul de cont din care
rezultă calitatea de acţionar şi
numărul de acţiuni deţinute, emis
de Depozitarul Central sau, după
caz, de către participantii definiti la
art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
297/2004 care furnizează servicii de
custodie. Propunerile de completare
a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor, mentionate in alineatele
precedente, vor putea fi transmise
in scris, prin posta sau serviciile de
curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa
clar, cu majuscule, “PENTRU
ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23
IANUARIE 2017”. Actionarii
inscrisi in registrul actionarilor la
data de referinta pot participa la
adunarea generala extraordinara
direct sau pot fi reprezentati de alte
persoane, pe baza unei imputerniciri speciale/ generale, sau pot vota
prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii
www.contactoare.ro. Formularele
de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta vor
putea fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de
22.12.2016, in zilele lucratoare, intre
orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul www.contactoare.ro . Accesul
actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a
identitatii acestora. Actionarii
persoane juridice pot participa prin
reprezentantul legal, calitatea de
reprezentant legal fiind dovedita cu
actul de identitate si pe baza listei
actionarilor la data de referinta,
primita de emitent de la Depozitarul Central. In cazul votului prin
corespondenta, formularele de vot,
completate si semnate, impreuna cu
copia actului de identitate valabil al
actionarului (in cazul persoanelor
fizice, buletin/carte de identitate /
pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de
identitate/ pasaportul reprezentantului legal) pot fi transmise la sediul
Societatii prin servicii de curierat,
astfel incat sa fie inregistrate ca
primite la registratura cu 48 de ore
inainte de data si ora tinerii
adunarii generale, intr-un plic
inchis, cu mentiunea scrisa in clar si
cu majuscule „PENTRU
ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23 IANUARIE
2017”. Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea
speciala/generala, completata si
semnata, impreuna cu copia actului
de identitate valabil al actionarului
(in cazul persoanelor fizice, buletin/
carte de identitate/ pasaport,
respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de identitate /
pasaportul reprezentantului legal)
care vor fi transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel
incat sa fie inregistrate ca primite la
registratura cu 48 de ore inainte de
data si ora tinerii adunarii generale,
intr-un plic inchis, cu mentiunea
scrisa in clar si cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A
ACTIONARILOR DIN 23 IANUARIE 2017”. Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele
10:00-14:00 de la sediul societatii,
dupa data aparitiei prezentului
convocator in M.O. al Romaniei partea a IV-a - persoana de contact

av. Cercel Claudiu George, telefon
0238/710.933 sau 0741/089106.
Presedinte Al Consiliului De Administratie, Dr. Ing. Bancila Virgiliu

LICITAȚII
l Subscrisa CII Chitu Adina Elena
in calitate de lichidator judiciar,
organizeaza la sediul sau profesional din Ploiesti, str. Cezar Bolliac,
nr. 16, jud. Prahova, LICITATII
PUBLICE in zilele de 27 decembrie
2016, 3, 10 si 17 ianuarie 2017, ora
1500 pentru vanzarea bunurilor
mobile ale debitorului Rindoco
Marketing Service SRL: autoturism
marca Renaul Clio LBR 7, an de
fabricatie 2005, pretul de pornire
fiind de 4.250 lei pret fara TVA,
redus cu 50% si vanzarea in bloc a
bunurilor de natura stocurilor de
marfuri la pretul de 224,11 lei fara
TVA (tabachera cu bricheta 1 buc,
tabachera normala 4 buc, tuburi
tigari si cartuse, aparat de rulat 7
buc, foite balishag 60 buc, tuburi
mentolate 6 buc, tuburi no stres 7
buc, tuburi Marlboro 65 buc, tuburi
primus 250 63 buc, tuburi primus
100 -109 buc, tuburi Lexington 1
buc, tuburi cartel 3 buc). Informatii
la telefon 0727889586.
l Lichidator judiciar vinde prin
licitație publică, conform Regulamentului de valorificare nr.
4267/19.07.2016 aprobat în cadrul
Adunării Generale a Creditorilor
din data de 25.07.2016, conform
deciziei Adunării Generale a Creditorilor din data de 12 Octombrie
2016, bunurile imobile absolut
indispensabile exploatării, aparţinând debitoarei Moldomin SA,
împreună cu transferul drepturilor
dobândite şi obligaţiilor asumate
prin Licenţa de concesiune pentru
exploatarea minereului cuprifer nr.
2781/2001, pentru perimetrul
Moldova Nouă - Cariera de Banatite. Informaţiile necesare sunt
cuprinse în Caietul de sarcini care
poate fi achiziţionat la adresa:
Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr.
74-76, jud. Cluj, Romania, tel. 0040364-412631, fax: 0040-364-412632,
email: office@rtz.ro. Licitaţia se va
desfăşura în data de 27 Decembrie
2016, de la ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar.
l SC Mymob Myjob SRL prin
lichidator, anunta vanzarea la licitatie publica bunului imobil aflat in
patrimoniul societatii si anume:
terenul intravilan in suprafata de
4.632 mp, situat in com Topalu, str.
Soarelui, nr.710, jud. Constanta,
pretul de pornire al licitatiei este in
cuantum de 32.425 lei. Pretul este
redus cu 50% din pretul stabilit in
raportul de evaluare. Licitatiile vor
avea loc pe data de: 09.01.2017,
11.01.2017, 13.01.2017, 16.01.2017,
18.01.2017, 20.01.2017, 23.01.2017,
25.01.2017, 27.01.2017, 30.01.2017,
01.02.2017, 03.02.2017, 07.02.2017,
09.02.2017, 14.02.2017, 16.02.2017,
21.02.2017, 22.02.2017, 23.02.2016
si 28.02.2016 orele 13.00 la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7,
jud. Prahova. Detalii in caietul de
sarcini si la telefon 0344104525.
l SC Altenergy Solutions SRL,
societate aflata in faliment, prin
lichidator judiciar anunta vanzarea
la licitatie a urmatoarelor bunuri
mobile aflate in patrimoniul debitoarei si anume: autoutilitara N1
Dacia Logan PH-12-MUW –
vechime 7 ani, la pretul de 4.740 lei
(fara TVA), autoutilitara Peugeout
PH-13-WNE- vechime 7 ani, la
pretul de 4.260 lei (fara TVA), piese
de schimb: accenditoare, adaptor,
aerisitor automat soalare, agent
frigorific, air pressure switch, anod

magneziu, ans ghidaj tije, ansamblu
ghidaj tije WB, antigel superconcentrat termo protect 20 Kg, clema
fixare tub PPR20, colier metal S+D
½, etc., obiecte de inventar: birou,
scaun mobil, dulap mare acte,
aparat de sudura, set chei combinate, etc. Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 40 % fata de cel
stabilit in rapoartele de evaluare
aprobate de Adunarea Creditorilor
in 29.10.2015. Sedintele de licitatii
vor avea loc pe data de: 09.01.2017,
11.01.2017, 13.01.2017, 16.01.2017,
18.01.2017, 20.01.2017, 23.01.2017,
25.01.2017, 27.01.2017, 30.01.2017,
01.02.2017, 03.02.2017, 07.02.2017,
09.02.2017, 14.02.2017, 16.02.2017,
21.02.2017, 22.02.2017, 23.02.2016
si 28.02.2016 orele 13.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et.
7, cab 7B. Relatii suplimentare la
telefon 0744370236 si 0344104525.
l SC Fabissimo Group SRL, prin
lichidator judiciar, anunţă vânzarea
prin licitaţie publică a bunurilor
mobile aflate in patrimoniul acesteia, respectiv: magazine tip
termopan cu suprafete diferite si
preturi cuprinse intre de 1.395,5 lei
si 2.392 lei, etc. Pretul de pornire al
licitatiei este redus cu 50 % din cel
stabilit in raportul de evaluare incuviintat de Adunarea Creditorilor
din 18.11.2015. Licitaţiile vor avea
loc pe data de: 09.01.2017,
11.01.2017, 13.01.2017, 16.01.2017,
18.01.2017, 20.01.2017, 23.01.2017,
25.01.2017, 27.01.2017, 30.01.2017,
01.02.2017, 03.02.2017, 07.02.2017,
09.02.2017, 14.02.2017, 16.02.2017,
21.02.2017, 22.02.2017, 23.02.2016
si 28.02.2016 orele 13.00 în Ploieşti,
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7,
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii suplimentare la telefoanele 0732405295,
0344104525.
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: 09.01.2017, 11.01.2017,
13.01.2017, 16.01.2017, 18.01.2017,
20.01.2017, 23.01.2017, 25.01.2017,
27.01.2017, 30.01.2017, 01.02.2017,
03.02.2017, 07.02.2017, 09.02.2017,
14.02.2017, 16.02.2017, 21.02.2017,
22.02.2017, 23.02.2016 si 28.02.2016
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 Tara Com Impex SRL, prin
lichidator anunţă vânzarea publică
a bunului imobil situat in Azuga,
str. Prahovei, nr. 32, bl. 21B, sc. A,
et. 1, jud. Prahova, (zona semicentrala), respectiv un apartament
compus din trei camere si dependinte la pretul de 127.140 lei.
Dotari: gresie, parchet, tamplarie
PVC. Pretul de pornire al licitatiei
este redus cu 40% din pretul stabilit
in raportul de evaluare si sunt stabilite urmatoarele zile de licitatie:
09.01.2017, 11.01.2017, 16.01.2017,
18.01.2017, 23.01.2017, 25.01.2017,
26.01.2017, 30.01.2017, 02.02.2017,
07.02.2017, 09.02.2017, 14.02.2017,
16.02.2017, 21.02.2017, 23.02.2017,
27.02.2017, 28.02.2017, 02.03.2017,
06.03.2017 07.03.2017, 09.03.2017,
10.03.2016 14.03.2017, 16.03.2017,
21.03.2017, 23.03.2017, 28.03.2017,
29.03.2017, 30.03.2017 si 31.03.2017
orele 13.00. Relaţii suplimentare la
tel. 0344104525.
l SC Sarena S.G. SRL prin lichidator, anunta vanzarea la licitatie
publica a bunului mobil aflat in
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patrimoniul societatii, respectiv o
baraca la pretul de 3.780 lei, pretul
de pornire al licitatiei fiind redus cu
25% din pretul stabilit in raportul
de evaluare, incuviintat de
Adunarea Creditorilor din data de
10.08.2016. Licitatiile vor avea loc
pe data de: 06.01.2017, 09.01.2017,
10.01.2017, 12.01.2017, 16.01.2017,
18.01.2017, 20.01.2017, 23.01.2017,
25.01.2017 si 30.01.2017 orele 13.00
la sediul lichidatorului din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B,
Et.7. Conditiile de participare si
relatii suplimentare la tel.
0344104525.
l La sediul Consiliului Județean
Ialomița, situat în municipiul
Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr.1,
județul Ialomiţa, va avea loc la data
de 19.01.2017, ora 11.00, licitaţie
publică deschisă în vederea atribuirii prin arendare a unui teren cu
suprafaţa de 43,8150 hectare, teren
cu destinația agricolă (TDA) -categoria de folosință arabil, situat în
extravilanul comunei Giurgeni,
aparţinând domeniului privat al
județului Ialomița, în vederea arendării pentru exploatația agricolă,
conform Hotărârii Consiliului
Județean Ialomița, nr.99, din data
de 15.12.2016. Terenul menționat
mai sus se arendează pe o perioadă:
de la semnarea contractului de
arendă și până la data ajungerii la
termen a contractelor de concesiune
din diminuarea cărora au rezultat
această suprafață de teren,
respectiv 27 ian.2019. Arenda
minimă de pornire a licitației este
de 1.100Lei/ha/an. -Procedura de
arendare: -Licitaţia publică
deschisă. -Lansarea anunţului
publicitar în 3 zile lucrătoare de la
data aprobării documentației de
arendare prin Hotărâre de Consiliu
Județean. -Criteriul de atribuire al
contractului de arendare este cel
mai mare nivel al arendei ofertate
-lei/ha/an. -Garanția de participare
-în cuantum de 2% din suma datorată arendatorului, cu titlul de
arendă minimă (de la care se
porneşte licitaţia pentru primul an
al arendei, calculată în funcţie de
suprafaţa pe care ofertantul intenţionează să o arendeze. Valoarea
garanției de participare și modul de
constituire al acesteia este prezentat
în cap.3 -Caiet de sarcini -art.2.6.
-Caietul de sarcini se poate procura
începând cu data publicării anunțului publicitar de la sediul Consiliului Județean Ialomița. Caietul de
sarcini împreună cu Instrucţiunile
privind organizarea şi desfăşurarea
procedurii de arendare se pot achiziționa la preţul de 10Lei. -Termenul-limită de depunere a ofertelor
este data de 18.01.2017, ora 16.30,
la registratura Consiliului Județean
Ialomița. -Data primirii solicitării
de clarificări: 13.01.2017. -Deschiderea şi evaluarea ofertelor vor avea
loc în data de 19.01.2017, ora 11.00,
la sediul Consiliului Județean
Ialomița. -Valabilitatea ofertelor: 90
zile de la data depunerii. -Limba de
redactare a ofertei -română.
-Comunicarea rezultatului licitaţiei
-în termen de 3 zile lucrătoare de la
stabilirea ofertei câștigătoare.
-Încheierea contractului de arendare -în termen de 7 zile lucrătoare
de la data la care arendatorul a
informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale. -Informaţii suplimentare: la numărul de telefon:
0243.230.201, int.244, fax:
0243.233.000, Compartiment patrimoniu public şi privat, persoană de
contact: consilier Gheorghe Şelaru.
l La sediul Consiliului Județean
Ialomița, situat în municipiul
Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr.1,
județul Ialomiţa, va avea loc la data
de 18.01.2017, ora 11.00, licitaţie

publică deschisă în vederea atribuirii prin arendare a unui teren cu
suprafaţa de 407,1652ha, teren cu
destinația agricolă (TDA)- categoria de folosință arabil, situat în
extravilanul comunei Giurgeni
-99,6976ha și extravilanul comunei
Vlădeni -307,4676ha, aparţinând
domeniului privat al județului
Ialomița, în vederea arendării
pentru exploatația agricolă,
conform Hotărârii Consiliului
Județean Ialomița, nr.98, din data
de 15.12.2016. Terenul menţionat
mai sus se arendează pe o perioadă
de: -5 ani de la data semnării
contractului de arendare pentru:
-Plante tehnice și industriale;
-Plante furajere; -Plante medicinale
și aromatice; -10 ani de la data
semnării contractului de arendare
pentru: -Cultura de cereale; -Legumicultură; -20 ani de la data
semnării contractului de arendare
pentru: -Plante energetice (plop
energetic și salcie energetică);
-Culturile de cătină albă, moringa
oleiferă și afine. Arendașul poate
solicita în scris, cu minim 12 luni
înainte de expirarea duratei
contractului de arendă, arendatorului reînnoirea acestui contract,
potrivit art.1848, alin.(1) din Codul
Civil. Contractul se poate reînnoi,
pentru un termen egal cu cel inițial
prin Hotărâre a Consiliului Județean Ialomița. Arenda minimă de
pornire a licitației este de 1.600Lei/
ha/an. -Procedura de arendare:
-Licitaţia publică deschisă.
-Lansarea anunţului publicitar în 3
zile lucrătoare de la data aprobării
documentației de arendare prin
hotărâre de Consiliu Județean.
-Criteriul de atribuire al contractului de arendare este cel mai mare
nivel al arendei ofertate -lei/ha/an.
-Garanția de participare -în
cuantum de 5% din suma datorată
arendatorului, cu titlul de arendă
minimă (de la care se porneşte licitaţia pentru primul an al arendei,
calculată în funcţie de suprafaţa pe
care ofertantul intenţionează să o
arendeze. Valoarea garanției de
participare și modul de constituire
al acesteia este prezentat în cap.3
-Caiet de sarcini -art.2.6. -Caietul
de sarcini se poate procura începând cu data publicării anunțului
publicitar de la sediul Consiliului
Județean Ialomița. Caietul de
sarcini împreună cu Instrucţiunile
privind organizarea şi desfăşurarea
procedurii de arendare se pot achiziționa la preţul de 10Lei. -Termenul-limită de depunere a ofertelor
este data de 17.01.2017, ora 16.30,
la registratura Consiliului Județean
Ialomița. -Data primirii solicitării
de clarificări: 12.01.2017. -Deschiderea şi evaluarea ofertelor vor avea
loc în data de 18.01.2017, ora 11.00,
la sediul Consiliului Județean
Ialomița. -Valabilitatea ofertelor: 90
zile de la data depunerii. -Limba de
redactare a ofertei -Română.
-Comunicarea rezultatului licitaţiei
-în termen de 3 zile lucrătoare de la
stabilirea ofertei câștigătoare.
-Încheierea contractului de arendare -în termen de 7 zile lucrătoare
de la data la care arendatorul a
informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale. -Informaţii suplimentare: la numărul de telefon:
0243.230.201, int.244, fax:
0243.233.000, Compartiment patrimoniu public şi privat, persoană de
contact: consilier Şelaru Gheorghe.
l Primaria orașului Petrila organizează licitație publică în data de
16.01.2016, ora 11.00. 1.Informaţii
generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail a persoanei
de contact: Consiliul Local al
Orașului Petrila -Serviciul Achiziții,

Investiții, Proiecte cu Finanțare
Internațională, Managementul
Calității -cu sediul în orașul Petrila,
str. Republicii nr.196, județul Hunedoara, tel./fax. 0254.550.760, cod
fiscal 4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com, Persoana
de contact -Ing.Jr. Lang Mihaela.
2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat:
Obiectul licitației publice îl constituie concesionarea a 15 parcele de
teren în suprafață de 14 mp
respectiv 15mp, terenuri situate în
fața pavilionului 16, str. Parângului,
orașul Petrila, în vederea construirii
unor magazii pentru depozitarea de
combustibil solid. 3.Informaţii
privind documentaţia de atribuire:
3.1.Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: Documentația de atribuire se va obține
contra-cost, de la Serviciul Achiziții,
Investiții, Proiecte cu Finanțare
Internațională, Managementul
Calității, camera 7. 3.2. Denumirea
şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire:
Documentatia de atribuire se va
obține contra-cost, de la sediul
Primăriei orașului Petrila, str.
Republicii, nr.196, Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul
Calității, camera 7. 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 documentației este 10 lei,
se va achita la casieria unității sau
prin OP. 3.4.Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 10.01.2017,
ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data limită de depunere a
ofertelor: 13.01.2017, ora 15.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Petrila cu sediul
în orașul Petrila, str. Republicii
nr.196, județul Hunedoara, Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu
Finanțare Internațională, Managementul Calității, camera 7.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar. 5.Data şi locul la care se
va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 16.01.2017
ora 11.00 Primaria Petrila str.
Republicii nr.196, jud. Hunedoara,
Serviciul Achiziții, Investiții,
Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității,
camera 7. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Deva,
B-dul 1 Decembrie nr.35, județul
Hunedoara, cod poștal 330005,
telefon 0254.234.755 sau
0254.211.574, fax 0254.216.333,
e-mail: iniciu@just.ro. Termenele
pentru sesizarea instanței sunt
menționate în documentația de
atribuire. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
20.11.2016.
l Primaria orașului Petrila organizează licitație publică în data de
18.01.2016, ora 11.00. 1.Informaţii
generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail a persoanei
de contact: Consiliul Local al
Orașului Petrila -Serviciul Achiziții,
Investiții, Proiecte cu Finanțare
Internațională, Managementul
Calității -cu sediul în orașul Petrila,
str. Republicii nr.196, județul Hune-

doara, tel./fax. 0254.550.760, cod
fiscal 4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com, Persoana
de contact -Ing.Jr. Lang Mihaela.
2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat:
Obiectul licitației publice îl constituie concesionarea a 15 parcele de
teren în suprafață de 14mp
respectiv 15mp, terenuri situate în
fața pavilionului 18, str. Parângului,
orașul Petrila, în vederea construirii
unor magazii pentru depozitarea de
combustibil solid. 3.Informaţii
privind documentaţia de atribuire:
3.1.Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: Documentația de atribuire se va obține
contra-cost, de la Serviciul Achiziții,
Investiții, Proiecte cu Finanțare
Internațională, Managementul
Calității, camera 7. 3.2.Denumirea
şi adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire:
Documentația de atribuire se va
obține contra-cost, de la sediul
Primăriei orașului Petrila, str.
Republicii, nr.196, Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul
Calității, camera 7. 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 documentației este 10 lei,
se va achita la casieria unității sau
prin OP. 3.4.Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 12.01.2017,
ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data limită de depunere a
ofertelor: 17.01.2017, ora 15.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Petrila cu sediul
în orașul Petrila, str. Republicii
nr.196, județul Hunedoara, Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu
Finanțare Internațională,Managementul Calității, camera 7.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar. 5.Data şi locul la care se
va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 16.01.2017
ora 11.00 Primăria Petrila str.
Republicii nr.196, jud. Hunedoara,
Serviciul Achiziții, Investiții,
Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității,
camera 7. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Deva ,
B-dul 1 Decembrie nr.35, județul
Hunedoara, cod poștal 330005,
telefon 0254.234.755 sau
0254.211.574, fax 0254.216.333,
e-mail: iniciu@just.ro. Termenele
pentru sesizarea instanței sunt
menționate în documentația de
atribuire. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
20.11.2016.
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.0246.211.627, fax: 0246.215.405,
e-mail: primarie@primariagiurgiu.
ro, cod fiscal: R4852455, cont IBAN:
RO04TREZ32121300205XXXXX
-Direcţia Patrimoniu. 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat prin negociere directă:
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 negocierea
directă 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 84.200Euro. 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. Garanţia
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
n r. 2 9 / 2 9 . 0 1 . 2 0 1 5 ş i H C L M
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, 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
c a r e s e a d a u g ă T VA .
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor+oră: 06.01.2017, ora
10.00. 4.Informaţii privind ofertele:
Ofertele se depun în limba română.
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor+oră: 09.01.2017, 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 sedinţa publică
de deschidere a ofertelor+oră:
09.01.2017, 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 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:
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Consiliul Local al Municipiului
Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.49-51,
tel.0246.211.627, fax: 0246.215.405,
e-mail: primarie@primariagiurgiu.
ro, cod fiscal: R4852455, cont IBAN:
RO04TREZ32121300205XXXXX
-Direcţia Patrimoniu. 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat prin negociere directă:
imobilul -PT 53, în suprafaţă
construită de 212,16mp, şi terenul
aferent, în suprafaţă de 212,16mp,
situat în Municipiul Giurgiu, situat
în str.Tineretului, imobil cu nr.
cadastral 36192 şi înscris în cartea
funciară 36192 UAT Giurgiu.
Redevenţa valorică a concesiunii va
avea o valoare de pornire la negocierea directă de 2.314Euro/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 57.847Euro.
Criteriul de atribuire a contractului
este cel mai mare punctaj
acumulat- 260 puncte: 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; 5.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. Garanţia
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.204/29.05.2008 şi HCLM
nr.207/29.06.2016. 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, 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
c a r e s e a d a u g ă T VA .
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor+oră: 06.01.2017, ora
10.00. 4.Informaţii privind ofertele:
Ofertele se depun în limba română.
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor+oră: 10.01.2017, 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+oră:
10.01.2017, 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
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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 de vânzare, a unor bunuri,
care aparţin domeniului privat al
Municipiului Piteşti, prin licitaţie
publică/deschisă/cu strigare. S.C.
Salpitflor Green S.A. cu sediul
în:Municipiul Piteşti, organizează în
data de:09.01.2017, la ora:11.00, la
sediul său din strada Lotrului, nr.1,
Piteşti-jud.Argeş, licitaţie publică
deschisă cu strigare pentru vânzarea
unor bunuri scoase din funcţiune şi
aparţinând domeniului privat al
Municipiului Piteşti, aflate în stare
nedemontată. Bunurile pentru
vânzare reprezintă deşeuri fier vechi
rezultat din obiectivele: „Sera.4,
Sera.4.bis, Sera.5, Sera.6, Sera.7,
Sera.8”, nedemontate, suprateran,
amplasate în Pitesti, str.Strandului.
În caz de neadjudecare, datele de
desfăşurare a următoarelor licitaţii
sunt: data de:16.01.2017, ora:11.00,
data de:23.01.2017, ora:11.00. Documentaţia de participare la licitaţia de
vânzare a bunurilor se va pune la
dispoziţia persoanelor fizice sau
juridice interesate, contra cost, după
achitarea la casieria S.C.
SALPITFLOR GREEN S.A. Piteşti,
din str.Lotrului nr.1 sau cu OP, în
contul
nr.RO83BRDE030SV95323980300
deschis la BRD–Agenția Piteşti, a
cheltuielilor de participare, în
valoare de 500.lei cu T.V.A., cu cel
mult 5.zile înainte de data desfăşurării licitaţiei. Relaţii suplimentare,
despre bunurile scoase la licitaţie şi
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii cumpărători
spre a fi admişi la licitaţie, se pot

obţine la telefon:0744.386.678 (dl.
Ungureanu Eduard), fax:
0248.223.493. Preţul de pornire: la
licitaţia din data de:09.01.2017 este
de: 65.100,30.lei-fără TVA; la licitaţia din data de:22.02.2016 este de:
55.335,25.lei-fără TVA; la licitaţia
din data de:29.02.2016 este de:
45.570,21.lei-fără TVA. Licitaţia şi
adjudecarea se va face pentru
întreaga cantitate de bunuri de
deşeuri fier vechi. Demontarea,
încărcarea, măsurarea, cântărirea,
transportul la groapa de gunoi a
resturilor nevalorificabile, transportul deşeurilor de fier vechi şi
refacerea zonelor în care s-au desfăşurat opraţiunile de demontare şi
dezmembrare a acestor bunuri, paza
bunurilor după predare, sunt în
sarcina şi responsabilitatea exclusivă
a cumpărătorului în favoarea căruia
se va adjudeca licitaţia. Pot participa
la licitaţie persoane juridice şi
persoane fizice potențial cumpărătoare, care au achitat cheltuielile de
participare de 500.lei cu T.V.A.,
garanţia de participare de 2% din
preţul de pornire respectiv 1.302.
lei-fără T.V.A., pentru licitaţia din
data de:09.01.2017, 1.107.lei fără
TVA, pentru licitaţia din data
de:16.01.2017, respectiv 912.lei-fără
TVA, pentru liciaţia din data
de:23.01.2017 si întrunesc condiţiile
de calificare prevăzute în documentaţia privind organizarea şi desfăsurarea licitaţiei. Documentele
solicitate participanţilor la licitaţie:
1.Dovada achitării cheltuielilor de
participare la licitaţie; 2. Dovada
achitării garanţiei de participare la
licitaţie; 3.Dovada împuternicirii
pentru participare la licitaţie în cazul
în care ofertanţii nu sunt reprezentanţi legali împreună cu o copie a
cărţii de identitate a împuternicitului; 4.Dovada însuşirii modelului
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de contract de vânzare cumpărare-depunerea unei copii a modelului
de contract Secţiune.III din documentaţia privind licitaţia, semnat şi
parafat pe fiecare pagină de către
ofertant; 5.Agenţii economici participanţi, persoanele fizice autorizate, la
licitaţie vor prezenta pentru calificare:-declaraţii formularele nr. 1,2,3,4
(modele în documentaţia privind
licitaţia); 6.Copie de pe Certificatul
de înregistrare emis de Oficiul Registrul Comerţului; 7. Certificatul
Constatator emis de Oficiul Registrul Comerţului; 8.Autorizaţia eliberată de autorităţile publice de mediu,
pentru activitatea de colectare,
transport, depozitare, valorificare
sau eliminare de deseuri, în copie, cu
specificatia conform cu originalul,
valabilă la data desfăşurării licitaţiei;
9.Copie a cărţii de identitate; 10.
Dovada că sunt persoane autorizate
din care să reiasă că au în obiectul de
activitate desfăşurarea de astfel de
activităţi; 11.Pentru persoanele juridice străine:-documentele edificatoare care să dovedească o formă de
înregistrare ca persoană juridică sau
de înregistrare /atestare, ori apartenenţă din punct de vedere profesional la organisme legal constituite,
în conformitate cu prevederile
legale din ţara în care este stabilit
ofertantul rezident, traduse
în limba româna şi legalizate.
ATENŢIE:-Garanţia de participare
la licitaţie se achită cu ordin
de plată în contul:
RO50TREZ0465006XXX000186,
deschis la:Trezoreria Municipiului
Piteşti, pentru Primăria Municipiului Pitești, cod fiscal:4317967.
Aceasta se va restitui integral ofertanţilor care nu s-au prezentat şi
celor care vor fi declaraţi necâştigători și în 5.zile lucrătoare ofertantului câștigător conform contract.

Documentele de participare la licitaţia de vânzare a bunurilor se
primesc la registratura-S.C.
Salpitflor Green S.A. Piteşti cu cel
mult 5.zile lucrătoare dar cel târziu
în ultima zi lucrătoare anterioară
licitaţiei de vânzare a bunurilor.

PIERDERI
l Huckleberry Branding SRL, CUI
27691846, J40/10910/2010 declaram
pierdut certificat constatator
aferent sediul social din Bucuresti,
Str.Maria Cuntan, nr.1, bl.S40, scara
3, etaj 7, ap.97. Il declaram nul.
l C.I.I. Tudor Catalin George, in
calitate de lichidator judiciar a
debitoarei SC Serconsol Espa SRL
cu sediul in Tulcea, Str. Eternitatii
N r. 9 A , J u d e t u l Tu l c e a ,
J36/346/2012, CUI 30462486,
declara certificatul de inmatriculare
si statutul/anexele pierdute/nule.

permis de conducere, certificate de
înmatriculare pentru auto numerele: IS–04-BXP, IS–14–VAD și
autorulotă IS–80–FSM, pe numele
Axinte Vasile. Se declară nule.
l Pierdut Atestat profesional
marfă, categoria C1, C1E, CE,
eliberat de A.R.R. Mehedinți pe
numele Făsui Gigel. Se declară nul.
l Subscrisa, Entopia Engineerig
Services SRL, CUI: 30051162,
declara pierderea urmatoarelor acte
originale ale societatii: 1. Certificat
de inregistrare seria B, nr.2576390,
eliberat in data de 11.04.2012, si: 2.
Certificatele constatatoare emise in
temeiul Legii 359/2004. Toate aceste
documente sunt declarate nule.

l Tehnic Group SAB-TGS SRL,
CUI: 14793771, J40/7016/2002, a
pierdut certificatul constatator din
05.06.2009 de la sediul secundar din
comuna Stoeneşti, judeţ Giurgiu, şi
certificatul constatator din
05.06.2009 de la terţi. Le declar
nule.
l Pierdut legitimatie de transport
pe numele Ciobanu Gabriela.
Declar nula.
l Pierdut atestat marfa CPI pe
numele Bot Claudiu Beniamin.
Contactati la 0034664232997.
Declar nul.

DECESE

l C.I.I. Tudor Catalin George, in
calitate de lichidator judiciar a
debitoarei SC Coman Travel SRL
cu sediul in Com. Brates, Sat
Pachia Nr. 137, Judetul Covasna,
J14/67/2012, CUI 29882907,
declara certificatul de inmatriculare
si statutul/anexele pierdute/nule.
l Moldoveanu Corneliu, domiciliat
în Piteşti, declar pierdut Certificatul
de atestare profesională pentru
Responsabil tehnic în construcţii în
domeniile drumuri, posuri, piste de
aviaţie, tunele (II), emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe numele subsemnatului. Se
declară nul.
l Pierdut atestat taxi seria CPTx
nr. 37359, valabil 07.06.2012–
07.06.2017, eliberat de A.R.R. Iași,
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