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Supliment Anunțuri Mica Publicitate

OFERTE SERVICIU
l Restaurant in zona obor, angajeaza urgent ospatarite/ picolite cu
experienta. Relatii la telefon:
021.250.65.70.
l Penița Veselă SRL angajează
Operator introducere, validare și
prelucrare date (COR 413201).
Cerințe de ocupare a postului:
studii- bacalaureat/limba străină:
engleză/permis de conducere:
catergoria B. Programări interviu
și test engleză la telefon:
0744.701.879.
l Primăria comunei Bogaţi,
judeţul Argeș, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcției
publice de execuție vacante de
inspector clasa I, grad profesional
principal, în cadrul compartimentului Administrație și Stare civilă,
după cum urmează: Proba scrisă:
în data de 27.04.2018 ora 10.00;
Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare
în vederea participării la concurs și
a ocupării funcţiei publice sunt:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă; minimum 5 ani
vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării funcţiei publice.
Termen limită depubnere dosar: 16
aprilie 2018, la sediul Primăriei
comunei Bogați, din comuna
Bogați, sat Bogați, județul Argeș.
Informații suplimentare se obțin la
sediul Primăriei Bogați și la nr. de
telefon 0248-655003.
l Liceul Tehnologic „Matei
Basarab” Mânăstirea, cu sediul în
localitatea Mânăstirea, strada
Șoseaua Olteniței, nr.79, judeţul
Călărași, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -secretar Șef (M)
-perioadă nedeterminată, 1 post,
conform Hotărârii de Guvern
286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 23 aprilie 2018, ora 10.00;
-Proba practică în data de 25
aprilie 2018, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 27 aprilie 2018,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: cel puțin studii medii cu
diplomă de bacalaureat sau echivalentă; -vechime în specialitate
sau în specialități înrudite cu atribuțiile specifice postului: minim 3
ani; -cunoștinţe de operare PC:
Windows, Microsoft Office/Libre
Office, Internet Explorer/Google
Chrome/Mozilla Firefox. Candi-

daţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Liceului Tehnologic „Matei
Basarab” Mânăstirea. Relaţii
suplimentare la sediul Liceului
Tehnologic „Matei Basarab”
Mânăstirea, persoană de contact:
Dane Ion, telefon: 0242.520.017,
fax: 0242.520.017, e-mail: scoala.
manastirea@gmail.com
l Primăria Lăpușnicu Mare, cu
sediul în localitatea Lăpușnicu
Mare, strada Principală, numărul
133, judeţul Caraș-Severin, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
paznic de noapte, 1 post, conform
HG nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 20.04.2018, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
23.04.2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: minim 10
clase și absolvent al unui curs de
calificare în meseria de de paznic
de noapte; -vechime: fără vechime
în muncă. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Comunei Lăpușnicu
Mare. Relaţii suplimentare la
sediul: Primăria Comunei Lăpușnicu Mare, persoană de contact:
Va s i l e D a n i e l a , t e l e f o n :
0764.857.871, fax: 0255.244.006,
e-mail: primarialapusnicumare@
yahoo.com
l Primăria comunei Cernica,
județul Ilfov organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea a 2
(două) funcții contractuale de
execuție vacante de șofer
microbuz școlar în cadrul Serviciului Public de Administrare a
Domeniului Public și Privat al
comunei din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei
Cernica, județul Ilfov. Concursul
se organizează la sediul Primăriei
comunei Cernica, județul Ilfov, în
data de 23 aprilie 2018, la ora
11.00- proba scrisă și 25 aprilie
2018 (proba orală). Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
în termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul
Primăriei comunei Cernica, județ
Ilfov. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conțină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art.6 din H.G. nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Condiţiile de participare la
concurs și bibliografia se afișează la
sediul Primăriei comunei Cernica,
județ Ilfov. Cerințe: minim studii
generale, permis conducere cateroriile B, C și D, atestat șofer profesionist transport persoane,vechime
în specialitatea studiilor necesare

exercitării funcţiei contractuale:
minimum 2 ani. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Cernica, județ Ilfov și
la nr.de telefon (021)369.53.08,
persoană de contact: Simion Paula
Claudia.

CITAȚII
l Dosar nr.4620/212/2017. Destinatar: Patachia Ion. Obiectul
dosarului: Declarare judecătorească a morţii. Com.Valunlui
Traian/sat Valu lui Traian, str.
Școlii, nr.9A. Citaţie. Sunteţi
chemat în această instanţă, cam./
sala 4, complet C35, în data de 03
aprilie 2018, ora 13.30, în calitate
de pârât, în proces cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Constanţa, în calitate de reclamant.
l Numitul Căpraru Vasile, cu
ultimul domiciliu cunoscut în satul

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Popeni, comuna Zorleni, județul
Vaslui, este citat la Judecătoria
Bârlad data de 11.04.2018, ora
08.30, completul C civil 1 A, în
calitate de pârât în dosar civil
nr.2579/189/2017, în procesul de
divorț cu reclamanta Căpraru
Lica.
l Se citeaza paratii cu domiciliul
necunoscut: Bumbu Docea, Cosma
Dumitru, Cosma Ioan, Cosma
Firoana, Catiul Floarea, Ciorceriu
Gavril, Chitul Firoana, Daraban
Andrei, Daraban Ilie, Daraban
Susana, Daraban Vasile, Daraban
Ioana, Daraban Isidor, Daraban
Rafila, Daraban Valeriu, Daraban
Maria, Daraban Firoana, Daraban
George, Daraban Victoria, Epure
Ioan, Pop Eleonora, Epure
Grigore, Epure Varvara, Epure
Vasile, Epure Aurica, Epure
Saveta, Epure Gavrila, Epure
George, Epure Nicolae, Epure
Raveca, Epure Maria, Epure Elisa-
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beta, Epure Victoria, Ilovan Maria,
Ilovan Raveca, Ilovan Victoria,
Ilovan Ioan, Ilovan Rafila, Ilovan
Macaveiu, Ilovan Firoana, Marginean Teofil, Marginean Augustin,
Mititean Pantilimon, Mititean
Grigore, Mititean Macedon, Mititean Gavrila, Mititean George,
Mititean Rodovica, Mititean Onita,
Mititean Marinka, Marginean
Teofil, Nicolae Ana, Pop Rodovica,
Pop Eleonora, Pop Maria, Pop
Paraschiva, Ros Stefan, Ros
Viorica, Salvan Firoana, Sarb
Saveta, Spermezan Nastasia, Spermezan Maria, in contradictoriu cu
reclamantul Epure George-Marius
in dosarul 1350/265/2017 al Judecatoriei Nasaud cu termen de
judecata in 25.04.2018.

DIVERSE
l S.C. Transpas Constructii S.R.L.
având sediul în localitatea
Sighistel, com. Campani, nr. 80,
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titular al P.U.Z.-„Service camioane, locuinta de serviciu, pista
tahograf, platform betonate, gard
imprejmuire proprietate, sat
Sanleani, nr.635, com. Livada, jud.
Arad , 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 Gheorghe Aurel, titular al
planului P.U.Z.-,,introducere in
intravilan si lotizare teren’’, in localitatea Cornetu, T16, nc 54902 si
2651/18, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima
versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia
Mediului Ilfov din Aleea Lacul
Morii, nr.1 (in spatele benzinariei
Lukoil), sector 6, de luni pana joi
intre orele 09:00-11:00. Observatii
si sugesti se primesc in scris la
sediul A.P.M.ILFOV in termen de
18 zile de la data publicarii anuntului.

SOMAȚII
l Somatie emisa in temeiul art.
130 din Decretul-lege nr. 115/1938,
astfel cum s-a dispus prin rezolutia din data de 19.03.2018,
privind cererea inregistrata sub
dosar nr. 457/246/2018 al Judecatoriei Ineu, formulate de petentii,
Fofiu Danut-Ionel, CNP:
1840411022981 si Fofiu Adina,
CNP: 2730214022814, ambii
domiciliati in comuna Şicula
317325 nr. 260, jud. Arad, cu
domiciliul procesual ales la
Cabinet de avocat lencuta Ioan, in
Ineu, Str. Republicii nr. 20F, jud.
Arad, prin care solicita sa se
constate ca, au dobandit dreptul
de proprietate asupra imobilului
inscris in CF nr. 307861 Şicula, cu
nr. administrativ nou 328, identificat prin nr. topografic 774785/11 in suprafata de 1530 mp,
pe titlu de uzucapiune prin jonctiunea posesiilor folosind imobilul
de peste 20 de ani de la moartea
porprietarei tabulare Caba Sofie
sotia lui Balint Avram, decedat la
data de 12.12.1957 de sub B1, in
temeiul art. 28 din decretul lege
115/1938. Cei interesati au posibilitatea sa dpuna de indata opozitie
la Judecatoria Ineu, intrucat in
caz contrar in termen de o luna de
la ultima afisare sau publicare se
va proceda la analizarea cererii
petentilor cu privire la constatarea
dreptului lor de proprietate.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Consiliul de Administratie al S.C. CAMEXIP S.A cu
sediul in Baicoi, str. Republicii nr.9,
jud.Prahova, inmatriculata la
Registrul Comertului sub nr.
J29/78/1991, CUI 1316762, in
temeiul prevederilor Legii 31/1990
republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si a actului
constitutiv al societatii, convoaca
Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor societatii, in ziua de
29.04.2018, orele 10,00, in oras
Baicoi, str. Republicii nr.27, ap.2,
judetul Prahova, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul
Central la sfarsitul zilei de
17.04.2018 data de referinta. In
cazul in care nu se intruneste
cvorumul necesar in cadrul primei
Adunari Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA), cea de a doua
convocare va avea loc in data de
30.04.2018, orele 10.00, tot la sediul
societatii cu aceeasi ordine de zi.
Ordinea de zi a Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor (AGOA)
este urmatoarea: 1. Discutarea si
aprobarea situatiilor financiare ale
anului 2017 pe baza rapoartelor
prezentate de Administratorul
special si de Auditorul financiar. 2.
Aprobarea descarcarii de gestiune
a Administatorului Special pentru
exercitiul financiar 2017. 3. Prezentarea si aprobarea BVC-ului pe
anul 2018. 4. Prelungirea mandatului auditorului financiar extern
pe o perioada de 3 ani incepand cu
data de 08.04.2018. 5. Stabilirea
datei de 22.05.2018 ca data de
identificarea a actionarilor asupra
carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale conform
art. 86 alin.(1) din Legea 24/2017 si
ex date 21.05.2018. 6. Desemnarea
persoanei care sa indeplineasca
formalitatile necesare pentru
publicarea si inregistrarea hotararii
la Registrul Comertului in conformitate cu prevederile legale.
Propuneri ale actionarilor cu
privire la AGOA: Unul sau mai
multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5%
din capitalul social au dreptul: a)
de a introduce noi 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
aprobare de catre adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile
de la data publicarii convocatorului. b) de a prezenta proiecte de
hotarare pentru punctele incluse
sau propuse a fi incluse in ordinea
de zi a adunarii generale in cel
mult 15 zile de la data publicarii
convocatorului. c) fiecare actionar
are dreptul sa adreseze intrebari
privind punctele de pe ordinea de
zi a AGOA pana cel tarziu la data
27.04.2018, orele 10,00. Societatea
va formula un raspuns general
pentru intrebarile cu acelasi
continut care va fi disponibil pe

pagina de internet a societatii, in
format de intrebare – raspuns,daca
intrebarile vor fi transmise pana cel
mai tarziu la data de 27.04.2018.
Actionarii mentionati in aliniatele
precedente au obligatia sa trimita
materialele / intrebarile in scris, in
plicuri inchise, insotite de copii
certificate ale actelor de identitate
BI/CI in cazul persoanelor fizice,
respectiv certificat de inregistrare
in cazul persoanelor juridice in
original sau copie conforma cu
originalul, precum si copia actului
care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul
societatii cu mentiunea scrisa clar,
cu majuscule PENTRU
ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 29/30.04.2018, sau
pe e-mail cu semnatura electronica
extinsa incorporata conform Legii
nr.455/2001 privind semnatura
electronica, la adresa camexip@
camexipsa.ro mentionand la
subiect “pentru AGOA din data de
29/30.04.2018”. Participarea la
AGOA. Data de referinta este
17.04.2018. Numai actionarii
inscrisi la aceasta data in Registrul
Actionarilor vor putea participa si
vota in cadrul adunarii generale.
Actionarii pot participa la
adunarea generala personal sau
pot fi reprezentati de catre alte
persoane (inclusiv de alte persoane
decat actionarii) pe baza de
procura speciala sau, dupa caz, de
procura generala sau pot vota prin
corespondenta. Actionarul poate
acorda o procura generala valabila
pentru o perioada care nu va
depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate
aspectele af late in dezbaterea
adunarilor generale ale actionarilor, inclusive in ceea ce priveste
acte de dispozitie, cu conditia ca
procura sa fie acordata de catre
actionar, in calitate de client unui
intermediar definit conform art. 2
alin.1 pct. 14 din Legea 297/2004
privind piata de capital, sau unui
avocat. Persoanele fizice pot participa la adunare generala personal,
pe baza actului de identitate sau
prin reprezentantul sau pe baza de
procura speciala sau generala si
actul de identitate al reprezentantului. Reprezentantii actionarilor
persoane juridice isi vor dovedi
calitatea conform prevederilor
art.11 din Regulamentul CNVM
6/2009 modificat si completat de
Regulamentul 6/2014 si 3/2015 ale
ASF. Persoana careia i s-a delegat
competenta de reprezentare,
trebuie sa aiba capacitate de exercitiu. Formularele de procura si
formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul S.C.
CAMEXIP S.A. Baicoi, str. Republicii nr.9, jud. Prahova sau se pot
descarca de pe website-ul www.
camexipsa.ro. Incepand cu data de
30.03.2018. Un exemplar, in
original al procurii speciale sau
generale, al buletinului de vot prin
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corespondenta completat si semnat
vor fi depune la sediul societatii cu
48 de ore inainte de adunarea
generala, un altul urmand a fi pus
la dispozitia reprezentantului
pentru ca acesta sa isi poata dovedi
calitatea de reprezentant in
adunare. Procurile/ formularele de
vot prin corespondenta vor fi insotite: - in cazul unui actionar
persoana fizica de o copie a actului
de identitate al actionarului
persoana fizica: - in cazul unui
actionar persoana juridica de un
certificat constatator prezentat in
original sau in copie conforma cu
originalul si celelalte documente
prevazute la art.11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat si completat. Procurile
speciale sau generale /formularele
de vot prin corespondenta vor fi
trimise in limba romana sau limba
engleza: - fie sub forma unui document semnat olograf, in original
trimis cu posta sau cu curierat
rapid - la sediul societatii, in plic
inchis, cu mentiunea scrisa in clar:
“Pentru AGOA din 29/30.04.2018
– Procura”, respectiv “Pentru
AGOA din 29/30.04.2018 –
Formular de vot prin corespondenta”. - fie sub forma unui
document semnat electronic cu
semnatura electronica extinsa,
conform Legii nr. 455/2001 privind
semnatura electonica- prin e-mail
la adresa camexip@camexipsa.ro,
mentionand la subiect “Pentru
AGOA din 29/30.04.2018 –
Procura”, respectiv “Pentru
AGOA din 29/30.04.2018 –
Formular de vot prin corespondenta”. - formularele de vot care
nu sunt primite pana la termenul
indicat mai sus nu pot fi luate in
calcul la determinarea cvorumului
si majoritatii in cadrtul AGOA. La
data desfasurarii AGOA, reprezerntantul desemnat va preda originalele procurilor speciale sau
generale, in cazul in care au fost
trimise prin e-mail su semnatura
electronica extinsa si o copie a
actului de identitate valabil al
reprezentantului desemnat. Documentele si materialele care
urmeaza sa fie prezentate AGOA,
proiectele de hotarari si procedurile care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si
vota in cadrul AGOA sunt disponibile si pot fi consultate si procurate de la sediul societatii,
incapand cu data de 30.03.2018, de
luni pana vineri intre orele 10.00 –
12.00 si de website-ul societatii
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www.camexipsa.ro. La data convocarii capitalul social este de
992.300 lei, impartit in 396.920
actiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominala de
2,500 lei, fiecare dand dreptul la un
vot in AGOA. Pentru informatii
suplimentare, va rugam sa luati
legatura cu reprezentantul societatii la telefon 0244/260132 int.108
de luni pana vineri orele 10:0014:00. Administrator, State George.

LICITAȚII
l Anunț de participare. SC HighTech Industry Park Craiova SA
anunţă licitație deschisă cu ofertă
în plic pentru Reţele electrice
-Etapa I -Instalaţii electrice de
medie tensiune, posturi de transformare şi inel de joasă tensiune
între posturile trafo. Pentru mai
multe detalii accesaţi pag.: www.
hightechindustrypark.ro, secţiunea
Achiziţii bunuri, servicii şi lucrări.
l Primăria oraşului Pătârlagele,
cu sediul în oraşul Pătârlagele,
judeţul Buzău, cod fiscal 4055866,
telefon 0238/550001,e-mail:
primaria.patarlagele@yahoo.com,
organizează în data de 23.04.2018,
licitaţie deschisă pentru concesionarea unui teren cu suprafața de
2326 mp situat în sat Sibiciu de
Sus, tarlaua 106, oraş Pătârlagele,
jud. Buzău. Date şi informaţii
suplimentare puteţi obţine la nr. de
telefon 0238/550.001 sau la sediul
primăriei, serviciul Administrativ
şi de Achiziţii Publice. Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 27.03.2018.
l Anunț licitație. Dosar executare
silită nr. 16/2011. Primăria
Comunei Cosmeşti, județul Galați
organizează la sediul acesteia în
data de 19.04.2018 licitație privind
valorificarea unor bunuri sechestrate ,,proprietate imobiliară, teren
intravilan şi construcții” aparținând S.C. Romproperties S.R.L.
bucureşti şi anume : hală – 243,15
mp, hală gater şi fasonat cherestea
– 444 mp, hală prelucrări – 162
mp, uscător – 80 mp, vestiar – 54
mp, birou – 15 mp. Documentația
ce conține raportul de evaluare se
poate obține de la sediul Primăriei
Cosmeşti sau poate fi transmisă
prin mijloace electronice în urma
unei solicitări din partea celor interesați. Procedura de licitație se va
desfaşura conform Ordinului nr.
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3293 din 27.12.2016 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea
și valorificarea bunurilor sechestrate, emis de catre M.D.R.A.P.
informații suplimentare se pot
obține de la sediul primăriei
Cosmești , tel. 0236336227, între
orele 08,00 – 15,00 sau adresa de
e-mail: primaria.cosmesti@gmail.
com.
l Comuna Drânceni, cu sediul în
sat Ghermănești, judeţul Vaslui,
scoate la vânzare prin licitaţie un
număr de 15 autoturisme (bunuri
sechestrate -lista se poate consulta
pe site-ul Primăriei Drânceni:
www.primariadrinceni.ro). Licitaţia va avea loc în data de
05.04.2018, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Drânceni.
Taxa de participare la licitaţie este
de 10% din valoarea bunului
evaluat care reprezintă preţul de
pornire. Taxa se poate achita prin
ordin de plată, prin mandat poștal
sau la sediul primăriei.
l Turnătoria Centrala Orion SA,
societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL,
cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
scoate la vanzare prin licitatie, o
cantitate de aproximativ 150 tone
fier, reprezentata de dale metalice
pietonale, span, habe metalice,
placi port-model, mese de lucru,
etc., la pretul de 0,7 lei/kg, fara
TVA. Licitatia se va organiza in
data de 30.03.2018 ora 13:00, la
sediul lichidatorului judiciar, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi
valorificate, aceasta este reprogramata pentru data de 02.04.2018,
03.04.2018, 04.04.2018, 12.04.2018,
13.04.2018, 23.04.2018, 24.04.2018,
25.04.2018, 26.04.2018, 27.04.2018,
30.04.2018, la aceeasi ora si aceeasi
adresa. Data limita pentru
inscrierea la licitatie este cu 24 de
ore inaintea datei tinerii licitatiei.
Dosarul de prezentare si conditiile
de participare se pot obtine numai
de la sediul lichidatorului judiciar.
Te l e f o n / f a x : 0 7 8 7 . 3 4 4 . 5 4 7 /
0244.597.808, email office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan. Vizionarea bunurilor se va
putea efectua in baza programarilor efectuate de lichidatorul
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu o
solicitare scrisa in prealabil, in
functie de programul lichidatorului.
l Publicaţie de vânzare. SC
Otimir Stil 2000 SRL, în faliment,
în bankruptcy, en faillite, cu sediul
declarat în Pitești, b-dul Petrochimiștilor, nr.10, bloc B22, parter,
ap.1, judeţul Argeș, prin lichidator
judiciar CII Ionescu Nicolae, organizează licitaţie publică deschisă
cu strigare pentru vânzare bunuri
mobile: Autotractor Volvo an fabricaţie 2005, Autotractor Volvo an
fabricaţie 2005, Autotractor DAF
an fabricaţie 2005, autotractor

Volvo an fabricaţie 2005, Autotractor Volvo an fabricaţie 2007,
Semiremorcă Schmitz an fabricaţie 2006, Semiremorcă Berger an
fabricaţie 2007, conform aprobării
Adunării Creditorilor din data de
09.03.2018. Prima licitaţie va avea
loc în data de 20.04.2018, ora
10.00, la sediul lichidatorului judiciar, urmată de a doua, a treia, a
patra, și a cincea licitaţie care vor
avea loc la data de 20.04.2018,
27.04.2018, 11.05.2018, 18.05.2018,
25.05.2018, la preţul de pornire de
45% din valoarea estimată prin
Raportul de Evaluare, urmate în
caz de neadjudecare de alte 5 licitaţii care vor avea loc în săptămânile următoare la preţul de vânzare
stabilit prin Regulamentul de
vânzare, la data de 08.06.2018,
15.06.2018, 22.06.2018, 29.06.2018,
06.07.2018, urmate în caz de
neadjudecare de alte 5 licitaţii care
vor avea loc în săptămânile urmâtoare la preţul de vânzare stabilit
prin Regulamentul de vânzare, la
data de 03.08.2018, 07.09.2018,
14.09.2018, 21.09.2018, 05.10.2018,
urmate în caz de neadjudecare de
alte 5 licitaţii care vor avea loc în
săptămânile următoare la preţul
de vânzare stabilit prin Regulamentul de vânzare, la data de
12.10.2018, 19.10.2018, 26.10.2018,
02.11.2018, 16.11.2018. Preţurile
nu includ TVA. În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor
depune cu cel puţin 1 zi înainte de
data ţinerii licitaţiei, oferta de
cumpărare la sediul lichidatorului
judiciar, urmată de o cauţiune de
10% din preţul de pornire al licitaţiei, virată în contul RO16 BREL
0002 0013 3863 0100 deschis la
Libra Bank Pitești, pe numele
debitorei, cel mai târziu până la
ora licitaţiei. Ofertanţii interesati
de achiziţionarea acestor bunuri
pot consulta Raportul de Evaluare
la Sediul Tribunalului Specializat
Argeș sau la sediul Lichidatorului
Judiciar din Pitești, b-dul IC
Brătianu, nr.12, Bl.A7, Sc.A, ap 14,
judeţul Argeș.
l Anunţ licitaţie: S.C.
APĂ-CANAL 2000 S.A., cu sediul
social în Municipiul Pitești, B-dul
I.C. Brătianu, nr. 24A, Judeţul
Argeș, organizează în data de
27.03.2018 ora 10:00, cu repetare
în caz de neadjudecare în data de
24.04.2018, ora 10:00, respectiv
data de 22.05.2018, ora 10:00, la
sediul său din Municipiul Pitești,
Calea Craiovei, nr. 38, Judeţul
Argeș, licitaţia publică deschisă,
cu strigare, pentru vânzarea unor
bunuri scoase din funcţiune aparţinând domeniului privat al Municipiului Pitești, concesionate S.C.
APĂ CANAL 2000 S.A. Pitești, ce
urmează a fi valorificate ca materiale reciclabile, respectiv: a)
17.534 kg deșeuri tablă; b) 19.725
kg deșeuri fier; c) 154 kg deșeuri
motoare electice uzate; d) 83 kg
echipamente electrice; e) 175 kg

deșeuri cabluri electrice; f) 55 kg
deșeuri PVC dur. Licitaţia se va
face în bloc, pentru întreaga cantitate și pentru toate tipurile de
deșeuri. Licitaţia se va organiza în
data de 27.03.2018 începand cu
ora 10:00, numai cu participanţii
declaraţi calificaţi/admiși, iar
preţul total minim de vânzare al
materialelor este de 35.997,27 lei,
fără TVA, reprezentând: a) 56 kg
deșeuri tablă cu preţ de pornire de
0,79 lei/kg (fără TVA); b) 670 kg
tablă cu preţ de pornire de 0,80 lei/
kg (fără TVA); c) 16.808 kg tablă
cu preţ de pornire de 0,98 lei/kg
(fără TVA); d) 3.250 kg deșeuri
fier cu preţ de pornire de 0,85 lei/
kg (fără TVA); e) 14.800 kg
deșeuri fier cu preţ de pornire de
0,91 lei/kg (fără TVA); f) 15 kg
deșeuri fier cu preţ de pornire de
0,95 lei/kg (fără TVA); g) 1660 kg
deșeuri fier cu preţ de pornire de
1,08 lei/kg (fără TVA); h) 15 kg
deșeuri motoare electrice cu preţ
de pornire de 2,40 lei/kg (fără
TVA); i) 139 kg deșeuri motoare
electrice cu preţ de pornire de 2,42
lei/kg (fără TVA); j) 45 kg deșeuri
echipamente electrice cu preţ de
pornire de 0,37 lei/kg (fără TVA);
k) 38 kg deșeuri echipamente electrice cu preţ de pornire de 1,27 lei/
kg (fără TVA); l) 150 kg deșeuri
cabluri electrice din aluminiu cu
preţ de pornire de 1,87 lei/kg (fără
TVA); m) 25 kg deșeuri cabluri
electrice cu preţ de pornire de 7,33
lei/kg (fără TVA); n) 55 kg deșeuri
PVC dur cu preţ de pornire de
0,12 lei/kg (fără TVA). Strigările
se vor face pentru fiecare preţ
unitar de material în parte, cu
salturi de supralicitare de 2%, fără
TVA, câștigător urmând a fi
desemnat ofertantul care va oferi
suma totală cea mai mare pentru
întreaga cantitate de deșeuri. În
cazul în care nu se vor prezenta
minim doi participanţi la licitaţie
sau în cazul în care nici un ofertant nu va oferi cel puţin preţul de
pornire, licitaţia se va repeta,
încheindu-se proces-verbal de
constatare. În caz de neadjudecare
la primul termen, licitaţia cu strigare se va repeta în data de
24.04.2018 începând cu ora
10:00, numai cu participanţii
declaraţi calificaţi/admiși pentru a
doua licitaţie, iar preţul total
minim de vânzare al materialelor
va fi de 32.397,543 lei, fără TVA,
reprezentând o diminuare cu 10%
a preţului iniţial total de 35.997,27
lei, reprezentând: a) 56 kg deșeuri
tablă cu preţ de pornire de 0,711
lei/kg (fără TVA); b) 670 kg tablă
cu preţ de pornire de 0,720 lei/kg
(fără TVA); c) 16.808 kg tablă cu
preţ de pornire de 0,882 lei/kg
(fără TVA); d) 3.250 kg deșeuri
fier cu preţ de pornire de 0,765 lei/
kg (fără TVA); e) 14.800 kg
deșeuri fier cu preţ de pornire de
0,819 lei/kg (fără TVA); f) 15 kg
deșeuri fier cu preţ de pornire de
0,855 lei/kg (fără TVA); g) 1660 kg
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deșeuri fier cu preţ de pornire de
0,972 lei/kg (fără TVA); h) 15 kg
deșeuri motoare electrice cu preţ
de pornire de 2,160 lei/kg (fără
TVA); i) 139 kg deșeuri motoare
electrice cu preţ de pornire de
2,178 lei/kg (fără TVA); j) 45 kg
deșeuri echipamente electrice cu
preţ de pornire de 0,333 lei/kg
(fără TVA); k) 38 kg deșeuri echipamente electrice cu preţ de
pornire de 1,143 lei/kg (fără TVA);
l) 150 kg deșeuri cabluri electrice
din aluminiu cu preţ de pornire de
1,683 lei/kg (fără TVA); m) 25 kg
deșeuri cabluri electrice cu preţ de
pornire de 6,597 lei/kg (fără TVA);
n) 55 kg deșeuri PVC dur cu preţ
de pornire de 0,108 lei/kg (fără
TVA). Strigările se vor face pentru
fiecare preţ unitar de material în
parte, cu salturi de supralicitare
de 2%, fără TVA, câștigător
urmând a fi desemnat ofertantul
care va oferi suma totală cea mai
mare pentru întreaga cantitate de
deșeuri. În cazul în care nici la a
doua licitaţie cu strigare nu se vor
prezenta minim doi participanţi
sau în cazul în care nici un ofertant nu va oferi cel puţin preţul de
pornire, licitaţia se va repeta,
încheindu-se proces-verbal de
constatare. În caz de neadjudecare
la al doilea termen, licitaţia cu
strigare se va repeta în data de
22.05.2018, începand cu ora 10:00,
numai cu participanţii declaraţi
calificaţi/admiși pentru a treia
licitaţie, iar preţul total minim de
vânzare al materialelor va fi de
28.797,816 lei, fără TVA, reprezentând o diminuare cu 20% a
preţului iniţial total de 35.997,27
lei reprezentând: a) 56 kg deșeuri
tablă cu preţ de pornire de 0,632
lei/kg (fără TVA); b) 670 kg tablă
cu preţ de pornire de 0,640 lei/kg
(fără TVA); c) 16.808 kg tablă cu
preţ de pornire de 0,784 lei/kg
(fără TVA); d) 3.250 kg deșeuri
fier cu preţ de pornire de 0,680 lei/
kg (fără TVA); e) 14.800 kg
deșeuri fier cu preţ de pornire de
0,728 lei/kg (fără TVA); f) 15 kg
deșeuri fier cu preţ de pornire de
0,760 lei/kg (fără TVA); g) 1660 kg
deșeuri fier cu preţ de pornire de
0,864 lei/kg (fără TVA); h) 15 kg
deșeuri motoare electrice cu preţ
de pornire de 1,920 lei/kg (fără
TVA); i) 139 kg deșeuri motoare
electrice cu preţ de pornire de
1,936 lei/kg (fără TVA); j) 45 kg
deșeuri echipamente electrice cu
preţ de pornire de 0,296 lei/kg
(fără TVA); k) 38 kg deșeuri echipamente electrice cu preţ de
pornire de 1,016 lei/kg (fără TVA);
l) 150 kg deșeuri cabluri electrice
din aluminiu cu preţ de pornire de
1,496 lei/kg (fără TVA); m) 25 kg
deșeuri cabluri electrice cu preţ de
pornire de 5,864 lei/kg (fără TVA);
n) 55 kg deșeuri PVC dur cu preţ
de pornire de 0,096 lei/kg (fără
TVA). Strigările se vor face pentru
fiecare preţ unitar de material în
parte, cu salturi de supralicitare
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de 2%, fără TVA, câștigător
urmând a fi desemnat ofertantul
care va oferi suma totală cea mai
mare pentru întreaga cantitate de
deșeuri. Condiţiile pe care trebuie
să le îndeplinească potenţialii
achizitori, pentru a fi admiși la
licitaţie, sunt prevăzute în
„Caietul de sarcini“. „Caietul de
sarcini“ al licitaţiei poate fi ridicat
de la sediul S.C. APĂ CANAL
2000 S.A. din Municipiul Pitești,
B-dul I.C. Brătianu nr. 24A,
Judeţul Argeș - Serviciul Relaţii
Clienţi, în zilele lucrătoare, astfel:
- pentru prima licitaţie, începând
cu data de 12.03.2018, între orele
09:00-14:00, până cel târziu la
data de 16.03.2018, ora 14:00; pentru a doua licitaţie, începand
cu data de 02.04.2018, între orele
09:00-14:00, până cel târziu la
data de 13.04.2018, ora 14:00; pentru a treia licitaţie, începând
cu data de 02.05.2018, între orele
09:00-14:00, până cel târziu la
data de 11.05.2018, ora 14:00.
Preţul „Caietului de sarcini“ este
de 500 lei la care se adaugă TVA.
Preţul se poate achita la casieria
S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. din
Municipiul Pitești, B-dul I.C.
Brătianu nr. 24A, Judeţul Argeș
sau prin ordin de plată în contul
RO93BRDE030SV05734580300
deschis la BRD Sucursala Pitești.
Pentru participarea la licitaţie este
obligatorie achiziţionarea „Caietului de sarcini“, a cărui contravaloare nu se restituie ofertanţilor.
„Caietul de sarcini“ achiziţionat
pentru prima licitaţie va fi valabil
și pentru a doua și a treia licitaţie,
iar cel achiziţionat pentru a doua
licitaţie va fi valabil și pentru a
treia licitaţie, în cazul în care
acestea vor fi repetate, în situaţia
neadjudecarii licitaţiei la una
dintre etapele anterioare. Documentele pe baza cărora se va
elibera Caietul de sarcini sunt: dovada achitării preţului „Caietului de sarcini“; - împuternicire
scrisă din partea ofertantului
persoană juridică și cartea de
identitate a reprezentantului
împuternicit al ofertantului. Cota
de cheltuieli de participare la licitaţie este de 1000 lei (la care se
adaugă TVA) și reprezintă
valoarea cheltuielilor efectuate cu
organizarea și desfășurarea licitaţiei. Achitarea cotei de cheltuieli
este obligatorie pentru participarea la licitaţie și nu se restituie
ofertanţilor. Garanţia de participare la prima licitaţie, din data de
27.03.2018, este de 2% din preţul
total minim de vânzare al materialelor, respectiv 719,945 lei, fără
TVA. Garanţia de participare la a
doua licitaţie, din data de
24.04.2018, este de 2% din preţul
total minim de vânzare al materialelor, respectiv 647,951 lei, fără
TVA. Garanţia de participare la a
treia licitaţie, din data de
22.05.2018, este de 2% din preţul
total minim de vânzare al materi-
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alelor, respectiv 575,956 lei, fără
TVA. Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii vor depune la
sediul S.C. APĂ CANAL 2000
S.A. Piteşti din Municipiul Piteşti,
B-dul I.C. Brătianu, nr. 24A,
Judeţul Argeş, documentele de
participare prevăzute de „Caietul
de sarcini“, astfel: - pentru prima
licitaţie până la data de
22.03.2018, ora 10:00; - pentru a
doua licitaţie până la data de
19.04.2018, ora 10:00; - pentru a
treia licitaţie până la data de
17.05.2018, ora 10:00. Deschiderea
plicurilor cu documentele de
participare la licitaţie se va face în
prezenţa tuturor ofertanţilor, la
sediul S.C. APĂ CANAL 2000
S.A. Piteşti din Municipiul Piteşti,
Calea Craiovei, nr. 38, Judeţul
Argeş, astfel: - pentru prima licitaţie la data de 23.03.2018, ora
12:00; - pentru a doua licitaţie la
data de 20.04.2018, ora 12:00; pentru a treia licitaţie la data de
18.05.2018, ora 12:00. Verificarea
şi analizarea documentelor de
participare la licitaţie se va face
astfel: - până la data de

26.03.2018, pentru prima licitaţie;
- până la data de 23.04.2018,
pentru a doua licitaţie; - până la
data de 21.05.2018, pentru a treia
licitaţie. Licitaţia cu strigare se va
desfăşura în data de 27.03.2018,
ora 10:00, cu repetare în caz de
neadjudecare în data de
24.04.2018, ora 10:00, respectiv
data 22.05.2018, ora 10:00, numai
cu participanţii declaraţi calificaţi/
admişi pentru fiecare licitaţie în
parte. Vizita în teren, pentru vizualizarea bunurilor, se va organiza
pentru prima licitaţie în data de
23.03.2018, pentru a doua licitaţie
în data de 20.04.2018 şi pentru a
treia licitaţie în data de
18.05.2018. Plecarea către locaţiile de depozitare pentru vizualizarea bunurilor care fac obiectul
licitaţiei se va face, de fiecare dată,
la ora 09:00, de la sediul S.C.
APĂ-CANAL 2000 S.A. Piteşti
din Municipiul Piteşti, B-dul I.C.
Brătianu, nr. 24A, Judeţul Argeş.
Persoane de contact pentru relaţii
referitoare la licitaţie: Boteanu
Vasile (0752.268.066) / Leitao Pais
Oana Amalia (0741.276.270).

PIERDERI
l Subsemnatul Anghel Sorin
domiciliat în localitatea Braşov, str.
Bujorului nr. 7, am pierdut certificat de pegătire profesională cu
seria CPCM+P în data de
09.02.2018 în localitatea Arad, jud.
Arad. Îl declar nul.
l Palmer- Hirtopanu Horia
Persoană Fizică Autorizată înregistrată la Registrul Comerțului Bucureşti sub nr. F40/3756/2012,
CUI:30702414 declar pierdute Certificat de înregistrare şi Certificate
Constatatoare emise de către Registrul Comerțului. Le declar nule.
l Subscrisa societatea Campanula
SRL, CUI 14299019, RC
J05/864/2001, pierdut certificat
constatator sediu sociale emis de
ORC Bihor, îl declar nul.
l SC Valsercris Forest SRL, cu
sediul în Mîndruloc, nr.242, jud.Arad,
declar pierdut Cazier tehnic de
exploatare, seria A, nr.12289, eliberat
de ASFOR Bucureşti. Îl declar nul.
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l Pierdut atestat transport marfă
emis de ARR Dolj pe numele
Ciurezu Gabriel Traian. Se declară
nul.
l SC Adena Home Design SRL
cu sediul in Bistrita, str.Gr.Balan,
nr.31A, jud Bistrita Nasaud,
registru comertului J06/793/2005,
CUI RO17932378 anunta pierderea certificat constatator emis
pentru punct de lucru de pe Calea
Moldovei, nr.5, bl. 5, sc.C, parter
ap.23, jud.Bistrita Nasaud. Il
declar nul
l Nistor Dorinel – Zimnicea,
pierdut Certificat profesional
conducător auto marfă nr.
033218200 eliberat de ARR
Teleorman. Îl declar nul.
l Societatea Grecom Impex SRL,
inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/1943/1997, CUI:
RO9378588, declar pierdute certificatele constatatoare emise de
ONRC Bucuresti ale punctelor de
lucru situate in: 1. Punct de lucru
-depozit: Municipiul Ploiesti, Str.
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Industriei nr.35, Judetul Prahova,
in baza contractului de inchiriere
nr.148 din data de 06.10.2000 si 2.
Punct de lucru: Bucuresti, B-dul
GH. Sincai nr. 9A, bloc 3A, etaj 5,
ap. 14, sector 4, in baza document
nr. 1255 din data de 13.06.1998
privind activitatea desfasurata si
durata sediului. Le declaram nule.
l Declar pierdut carnet de auditor
financiar nr.1658/12.07.2006
eliberat de Camera Auditorilor
Financiari pe numele Stoe Gabriel.
l Pierdut carnet, certificat şi
ştampilă de membru CAFR, nr.
4888 pentru Chinţă Ionuţ.
l Pierdut Ordinul Prefectului pe
numele Şerban Petre din com.
Jilava, jud. Ilfov, cu nr. propunere
19569/22.10.2007, înregistrat cu nr.
26778/30.10.2007 şi documentaţia
anexei cu nr. 1615/12.11.2007.
l Pierdut legitimaţie student pe
numele Mazilu Beatrice Diana în
cadrul Facultăţii de Drept Universitatea Bucureşti.

