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OFERTE SERVICIU
l Confecționere liniara şi Triplock 
pentru Confecţii damă. 0766070010. 

l Societatea angajează adminis-
trator şi/sau asociat pentru dezvol-
tarea activităţii în domeniul agricol. 
C.V-urile se pot trimite la adresa de 
e-mail:crtmeccanicatrattori@yahoo.
com, tel:0748432895

l Amânare Concurs: Concursul 
organizat de A.F.I.R. în data de 
08.04.2016 –proba scrisă, 14.04.2016 
-interviul, pentru ocuparea postu-
rilor vacante de execuție, anunțat în 
J u r n a l u l  N a ț i o n a l  n r . 
6887/17.03.2016, se amână pentru 
data de 28.04.2016 –proba scrisă, 
05.05.2016, respectiv 06.05.2016 –
interviul. Proba scrisă se va desfă-
şura la sediul M.A.D.R., din b-dul 
Carol I, nr. 2-4, sector 3, Bucureşti, 
iar interviul se va desfăşura la sediul 
C.R.F.I.R. 8 Bucureşti– Ilfov din 
calea Șerban Vodă, nr.90–92, sector 
4, Bucureşti.

l Institutul de Stat pentru Testarea 
şi Înregistrarea Soiurilor anunţă 
scoaterea la concurs a următoarelor 
funcţii publice de execuţie vacante: 
-Compartiment achiziţii publice- 1 
post vacant de consilier superior. 
Condiţiile specifice prevăzute în fişa 
postului: Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime în 
specialitatea studiilor necesară exer-
citării funcţiei publice: minimum 9 
ani; Curs de pregătire/ perfecţionare/ 
formare specializată în domeniul 
“achiziţii publice”, dovedit cu certi-
ficat de absolvire.
-Serviciul resurse umane, IT, PSI, 
sănătate şi securitate în muncă: 

Compartiment IT -1 post vacant de 
consilier debutant. Condiţiile speci-
fice prevăzute în fişa postului: Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Vechime 
în specialitatea studiilor necesară 
exercitării funcţiei publice: -. 
Concursul va avea loc la sediul 
I.S.T.I.S. în data de 11 mai 2016, ora 
10.00 proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 20 de 
zile de la publicare. Bibliografia, 
condiţiile specifice de participare 
precum şi actele solicitate candida-
ţilor la înscriere vor fi publicate pe 
site-ul I.S.T.I.S. şi afişate la sediul 
instituţiei din Bd. Mărăşti nr. 61, 
Sector 1, Bucureşti.

l Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bacău, cu sediul în str.Oituz, nr.23, 
organizează concurs de ocupare a 
funcţiei publice de execuție vacante 
de referent, clasa III, gradul profesi-
onal superior, Serviciul Calitatea 
Factorilor de Mediu. Concursul se 
organizează la sediul instituţiei, în 
data de 10 mai 2016, ora 10.00 
(proba scrisă). Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Bacău în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină actele şi documen-
tele prevăzute de art .49 din 
H.G.611/2008, modificată de HG 
1173/2008. Condiţiile de desfăşurare 
a concursului, condiţiile de partici-

pare la concurs, bibliografia şi actele 
solicitate candidaţilor pentru dosarul 
de înscriere, sunt afişate la sediul 
instituţiei şi pe pagina de internet 
http://www.apmbc.anpm.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
instituţiei şi la numărul de telefon: 
0234.512.750.

l Clubul Sportiv Școlar Dinamo 
Râşnov, cu sediul în localitatea 
Râşnov, str.Izvor, nr.39, judeţul 
Braşov, organizează concurs, 
c o n f o r m  t e m e i u l u i  l e g a l 
H.G.286/2011 modificată şi comple-
tată de H.G.nr.1027/2014, pentru 
ocuparea funcției contractual 
vacante de: -Șofer, 0,5 normă, peri-
oadă determinată. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 04.05.2016, ora 10.00; -Inter-
viul în data de 05.05.2016, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie sa îndeplinească 
următoarele condiții: a)studii medii; 
b)permis de conducere categoria D; 
c)certificat pentru transportul public 
de persoane (atestat profesional), în 
termen de valabilitate; d)minimum 
vechime ca şofer profesionist: 2 ani. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de: 21.04.2016, ora 14.00, la sediul 
Clubului Sportiv Școlar Dinamo 
Râşnov. Relaţii suplimentare la 
sediul: Clubului Sportiv Școlar 
Dinamo Râşnov, persoana de 
contact: Adămuţă Loredana Ioana, 
telefon: 0268.230.756, e-mail: cssco-
lardinamorasnov@gmail.com 

l Centrul Județean de Cultură 
Dâmbovița, Târgovişte, str.Al.I.Cuza, 
nr.15, anunţă organizarea concur-
sului pentru ocuparea unui post 
contractual temporar vacant, astfel: 
1.Referent achiziții, gradul II, -1 
post, durată determinată, nivel de 
execuție în cadrul Compartimentului 

financiar, contabilitate, achiziții. 
Condiţii generale: potrivit prevede-
rilor art.3 din Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzator 
funcțiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice 
din 23.03.2011, aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile 
specifice pentru ocuparea postului: 
-Studii superioare în domeniul ştiin-
țelor economice; -Vechime în dome-
n iu l  s tud i i l o r  min im 1  an . 
Concursurile se va desfăşura 
conform calendarului următor: Peri-
oada depunerii  dosarelor de 
înscriere: 07 aprilie 2016-14 aprilie 
2016, între orele 8.00-16.00. Datele 
concursurilor: Selecția dosarelor: 
15-18 aprilie 2016, pentru toate 
posturile scoase la concurs. Proba 
scrisă: Pentru toate posturile scoase 
la concurs în data de 21 aprilie 2016, 
ora 10.00. Interviul: data şi ora vor fi 
comunicate ulterior. Locul desfăşu-
rării concursului: Centrul Județean 
de Cultură Dâmbovița, Târgovişte, 
str.Al.I.Cuza, nr.15, județ Dâmbo-
vița. Informaţii suplimentare: Secre-
tariatul Centrului Județean de 
C u l t u r ă  D â m b o v i ț a ,  t e l . : 
0245.613.112.

l Centrul Județean de Cultură 
Dâmbovița, Târgovişte, str.Al. 
I.Cuza, nr.15, anunţă organizarea 
concursurilor pentru ocuparea unor 
posturi contractuale, astfel: 1.Refe-
rent organizator de spectacole, studii 
superioare, gradul profesional I -1 
post, durată nedeterminată, nivel de 
execuție, în cadrul compartimentului 
Orchestra Populară „Chindia”; 
2.Consilier, studii superioare, gradul 

profesional I -1 post, durată nedeter-
minată, nivel de execuție în cadrul 
Compartimentului Comunicare şi 
Relații cu Publicul; 3.Consilier 
juridic, gradele II, I, IA -1 post, 
durată nedeterminată, nivel de 
execuție în cadrul Compartimentului 
Juridic -Resurse Umane. 4.Șofer, 
studii medii, treapta I -1 post, durată 
nedeterminată, nivel de execuție în 
cadrul compartimentului adminis-
trativ. Condiţii generale: potrivit 
prevederilor art.3 din Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice din 23.03.2011, aprobat prin 
HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile 
specifice pentru ocuparea posturilor: 
1.Referent organizator de spectacole, 
gradul profesional I: -Studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licență; 
-Vechime în domeniul studiilor de 

minim 4 ani. 2.Consilier, gradul 
profesional I: -Studii universitare de 
lungă durată în domeniul ştiințe ale 
comunicării; -Vechime în domeniul 
studiilor de minim 4 ani. 3.Consilier 
juridic, gradele II, I, IA: -Absolvenţi 
cu diplomă de licenţă ai învăţămân-
tului universitar de lungă durată în 
domeniul  şt i inţelor juridice; 
-Vechime în domeniul ştiințelor juri-
dice de minim un an. 4.Șofer, treapta 
I: -studii medii liceale; -posesor 
permis categoria B, C+E şi D+E; 
-atestat pentru transport persoane; 
-card tahograf; -adeverință de la 
medicina muncii din care să reiasă 
că este apt pentru muncă; -minim 5 
ani vechime în transportul de 
persoane. Concursurile se vor desfă-
şura conform calendarului următor: 
Perioada depunerii dosarelor de 
înscriere: în perioada 07 aprilie 
2016-21 aprilie 2016, între orele 8.00-
16.00. Datele concursurilor: Selecția 
dosarelor: 22-25 aprilie 2016, pentru 
toate posturile scoase la concurs. 
Proba scrisă: Pentru toate posturile 
scoase la concurs în data de 29 
aprilie 2016, ora 10.00. Interviul: 
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data și ora vor fi comunicate ulterior. 
Locul desfășurării concursului: 
Centrul Județean de Cultură 
Dâmbovi ța ,  Târgov i ș te ,  s t r. 
Al.I.Cuza, nr.15, județ Dâmbovița. 
Informaţii suplimentare: Secretari-
atul Centrului Județean de Cultură 
Dâmbovița, tel.: 0245.613.112.

l Căminul pentru Persoane Vârst-
nice Sarmașu, judeţul Mureș, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant: -Asistent medical. Concursul 
se organizează la sediul Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Sărmașu, 
în data de 27 aprilie 2016, ora 10.00, 
proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Sarmașu. 
Condiţii generale: Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din Legea 
nr.286/2011 cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice: -studii postliceale sanitare 
(certificate /diplomă de absolvire a 
școlii postliceale); -Atestat /autori-
zaţie de liberă practică pentru exerci-
tarea profesiei de asistent medical 
vizat/ă la zi; -vechime în muncă: nu 
este cazul. Bibliografia, actele solici-
tate candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere  se afișează la sediul 
Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Sarmașu și pe pagina de internet a 
Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Sărmașu: http://www.caminbatrani-
sarmasu.ro; informaţii la telefon: 
0265.421.301.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de șef 
birou – Biroul Achiziţii Publice din 

cadrul Direcției de Sănătate Publică 
a municipiului București. Concursul 
se organizează la sediul Direcției de 
Sănătate Publică a municipiului 
București, în data de 12 mai 2016, 
ora 10.00 proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Direcției de Sănătate 
Publică a municipiului București. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată și 
completată de H.G. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
și bibliografia se afișează la sediul și 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici și la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, cu 
sediul în Cluj Napoca, Str.George 
Coșbuc , nr.2, scoate la concurs, în 
data de  18.04.2016, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următoa-
rele posturi temporar vacante: 1. 
consilier, grad profesional superior–
Compartiment Monitorizare Proiecte 
Finanţate din FSE, Informatică și 
Managementul Bazelor de Date. 
Condiţii specifice de participare la 
concursurile pentru ocuparea funcţi-
ilor publice de execuţie temporar 
vacante: Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul informatică, 
informatică economică; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
9 ani; Iniţiativă și creativitate, capa-

citate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
2. auditor, grad profesional superior–
Compartiment Audit Public Intern. 
Condiţii specifice de participare la 
concursurile pentru ocuparea funcţi-
ilor publice de execuţie temporar 
vacante: Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul economic; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoștinţe de operare 
PC: Word, Excel, Power Point, Inter-
net-nivel mediu; Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Înscrierile se fac în 
termen de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Cluj. 

CITAȚII  
l Se citează numita Humă Gabriela 
cu ultimul domiciliu cunoscut: str. 
Pacea, nr. 5, Sc. F, et. 4, ap. 10, Boto-
șani, pentru data 12.04.2016, la 
Judecătoria Botoșani, în dosar nr. 
10753/193/2015, reclamant fiind 
Humă Filaret.

l Doamnele Prunescu Dorina și 
Brad Maria, fiice ale defunctului 
Prunescu Alexandru, din comuna 
Racovița, Județul Vâlcea, sunt citate 
la Tribunalul Brașov, secția 1 Civilă, 
în data de 03.05.2016, ora 13.00, în 
dosar nr. 6984/197/2008 – partaj 
succesoral.

l Kaya Mehmet este citat în calitate 
d e  p â r â t  î n  d o s a r u l  n r. 
1899/217/2014, având ca obiect exer-
citarea autorităţii părintești, la 

Judecătoria Darabani, pentru 
termenul de judecată din data de 
14.04.2016, complet C1, orele 9.00, în 
contradictoriu cu Leonte Lăcrămi-
oara.

l Boiangiu Maria cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Alexandria, Str. 
Alexandru Ghica, nr. 148, bl. 106, 
sc.A, ap. 2, judetul Teleorman este 
citata pentru data de 07.04.2016, 
ora-11.30, la Judecatoria Tg-Jiu, 
C o m p e l t u l  1 7 ,  i n  d o s a r u l 
14184/318/2015, in contradictoriu cu 
Fuiorea Vasile si Fuiorea Elena 
pentru rezolutiune contract.

l Numiţii Cimpoia Vasile domiciliat 
în comuna Casin, judeţul Bacău, 
Cimpoia Elena domiciliată în oraș 
Onești, str. Libertăţii, nr. 29, sc A, 
apt. 8, judeţul Bacău, Calistru 
George Valentin domiciliat în 
comuna Tudor Vladimirescu, judeţul 
Arad, sunt citaţi în dosar nr. 
1890/222/2009* la termenul din data 
de 13.04.2016, la Judecătoria 
Dorohoi în calitate de pârâţi, ,,partaj 
succesoral”, reclamantă Aghior-
ghiesei Rodica.

l Numitele Roșca Anca ŞI Teodo-
rescu Dana-Cristiana , cu ultimul 
domiciliu cunoscut in SUA,.38 
Pebble Lane, Staten Island, New 
York, 10305, sunt citate in data de 
09.05.2016, ORELE 8:30, la judeca-
toria Cornetu, cu sediul in Cornetu, 
Ş0s. Alexandriei, nr. 138, judetul 
Ilfov, dosarul civil 3668/1748/2015, in 
calitate de parate in cauza avand ca 
obiect nulitate partială act, avand ca 
reclamanti pe Toma Antonel, Ioniţă 
Mariana, Toma Lixandra SI Basoc 
Lenuţa.   

l Numitul Amza Ion, fiul lui Amza 
D.Ion și al lui Amza Floarea, născut 
la 10.09.1916, în localitatea Cornu, 

Jud. Dolj, cu ultimul domiciliu 
cumoscut în comuna Orodel, sat 
Cornu, este citat/chemat în data de 
04 mai 2016, ora 08.30, în calitate de 
intimat/pârât, la Tribunalul Dolj, 
secţia Civilă 1, camera 3, str. Breslei, 
nr.  12,  jud. Dolj ,  în dosarul 
18693/280/2013*, pentru cauza de 
declararea judecătorească a morţii, 
apelant/petent fiind Amza Teodor, 
domiciliat în loc. Bascov, str Lăbu-
șești, nr. 86, jud. Argeș.

l Osborne Tousant Nelson Jose, cu 
ultimul domiciliu in Romania in Iasi, 
str. Drobeta nr.1, bl.R11, Sc. C, et.3, 
ap.2, jud. Iasi, cu domiciliul actual în 
Venezuela, stat Bolivar, oras Ciudat 
San Felix, Calle Bandera 19A, 
Frente Planet Cable, Via Palua , este 
chemat la Judecătoria Iași, Secţia 
civilă, Sala 6, complet C 02m, in 
dosarul 19356/245/2014,  in 05 MAI 
2016, ora 8,30, in calitate de pârât, in 
proces cu Osborne Tousant Roxana 
-Dumitrita– reclamantă , pentru 
fond – divorţ cu minori; exercitarea 
autorităţii părintești; stabilire domi-
ciliu minor; pensie de întreţinere.

l Numitul Alexandru Aurel este 
invitat să se prezinte la sediul BNPA 
Stuparu Ion și Moraru Raluca-Ana, 
în mun.Fetești, jud.Ialomița, în data 
de 14.04.2016, ora 09.30, pentru a 
participa la dezbaterea succesiunii 
defunctei Alexandru Elena, decedată 
la 30.12.2014, fostă cu ultimul domi-
ciliu în com.Făcăeni, str.Aleea cu 
Flori, nr.19, jud.Ialomița.

 DIVERSE  
l Dobre Vasilica, Alexandru Geor-
geta, Tanislav Ghe., Iordache Vasi-
lica, Iordache Ştefan și Ghe.Marin, 
titular ai PUZ Introducere teren în 
intravilan și parcelare pentru 
construire locuinţe în oraș Otopeni, 

T11 P A230/8, A230/9, A230, anunţă 
publicul interest asupra luarii deci-
ziei etapei de încadrare în cadrul 
ședinţei Comitetului Special Consti-
tuit din data de 02.03.2016, urmând 
ca planul propus sa fie supus proce-
durii de adoptare fără aviz de 
mediu. Publicul interest poate 
înainta comentarii /observaţii în scris 
l a  s e d i u l  A P M  I l f o v,  ( t e l . 
021/430.15.23, 021/430.14.02) în 
termen de 10 zile de la data publi-
carii anuntului.

l Extras din sentința civilă nr. 
3310/2015 pronunțată în ședința 
publică din data de 11 decembrie 
2015 în dosarul nr. 1944/265/2013 al 
Judecătoriei Năsăud. Admite acți-
unea civilă astfel cum a fost formu-
lată, precizată și modificată de 
reclamanta Țarcă Ana, domiciliată 
în com. Maieru (...) în contradictoriu 
cu pârâții Viliczki Crina Livia, 
Viliczki Crina Patricia, Grosu 
Camelia Geanina, Pralea Aurel, 
Pralea Ioana, Statul Român prin 
Ministerul Finanțelor – AJFP Bistri-
ța-Năsăud, Sîngeorzan Ana, Cîrceie 
Alexandru, Motofelea Maria, 
Flămând Ioana, Lăzăroaie Viorica, 
Rebrișorean Ilișca, Burta Lucreția, 
Cârceie Lucreția, Lăzăroaie Ilișca, 
Lăzăroaie Savira, Lăzăroaie Ieronim, 
Lăzăroaie Letiț ia ,  Lăzăroaie 
Măriuca, Deac Avacum, Deac 
Todora, Deac Leontina, Cârdan 
Procope, Deac Ioan, Deac Paras-
chiva, Avram Ioan, Ometița Andrei, 
Deac Leon, Deac Maria, Deac Vasile, 
Deac Rom, Deac Alexandrina, Deac 
Augustina, Deac Alexandru, Deac 
Simion – toți cu domiciliul necu-
noscut, (...) Dispune rectificarea 
suprafeței imobilului teren înscris în 
C.F. nr. 25455 Maieru top. 1335 (...) 
Constată că defuncții Bolfă Lazăr și 
Bolfă Maria au dobândit dreptul de 
proprietate, prin uzucapiune (...) 
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Constată că masa succesorală 
rămasă în urma defunctului Bolfă 
Lazăr, decedat la data de 21.01.1993 
se compune din (...) Constată că la 
această masă succesorală are vocație 
succesorală legală reclamanta Țarcă 
Ana, unică descendentă, în cotă de 
1/1 părți. Constată că masa succeso-
rală rămasă în urma defunctei Bolfă 
Maria, decedată la dat de 29.09.2002 
se compune din (...) Constată că la 
această masă succesorală are vocație 
succesorală legală reclamanta Țarcă 
Ana, unică descendentă, în cotă de 
1/1 părți. Dispune partajul succe-
soral după defuncții Bolfă Lazăr și 
Bolfă Maria prin întregirilor mase 
succesorale către reclamanta Țarcă 
Ana. Dispune partajul judiciar cu 
privire la imobilele ce fac obiectul 
cauzei. Dispune înscrierea în cartea 
funciară a dreptului de proprietate 
al reclamantei Țarcă Ana, cu titlu de 
partaj succesoral (...) Dispune radi-
erea înscrierilor cu privire la (...) Cu 
drept de apel în termen de 30 de zile 
de la comunicare. (...)

ADUNĂRI GENERALE  
l S .C.M. „ORRIS" cu sediu: Lt. 
Campeanu,nr. 22, Et. 1, Ap. 2,Sector 
5 ,  n r .  i n m a t r i c u l a r e 
C40/15/29.09.2005; CUT: RO 
328998. Convoaca Adunarea Gene-
rala in data de 21.04.2016 la sediul 
cooperativei ora 9:00, avand urma-
toarea ordine de zi: -Analiza pe baza 
de bilant, a activitatii cooperativei 
pentru anul 2015; -Aprobarea bilan-
tului; -Analiza situatiei economi-
co-financiara pentru anul 2015 
privind contul de profit si pierderi a 
capitalului, a creantelor si obligati-
ilor cooperativei, modul de realizare 
a bugetului de venituri si cheltuieli; 
-Raportul cenzorului privind situ-
atia economico-financiara pentru 
anul 2015; - Infiintarea a doua noi 
puncte de lucru; -Activitatea Consi-
luilui de Administratie si descar-
carea de gestiune pentru anul 2015; 
-Diverse; -Alte propuneri, discutii 
libere. 

LICITAȚII  
l Dinu, Urse Și Asociații SPRL, în 
calitate de lichidator judiciar, scoate 
la vânzare: -Autoutilitară BB Furgon 
marca Dacia Logan, an fabricație 
2008. Prețul de pornire al licitației 
este de 1.890 euro, exclusiv TVA. 
Prețul Caietului de sarcini este de 
1.000 lei, exclusiv TVA. Participarea 
la licitație este condiționată de: 
- consemnarea  în  contu l  nr. 
RO11BREL0002001080710100 
deschis la Libra Internet Bank, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației; -achiziționarea 
până la data și ora stabilită pentru 
licitație a Caietului de sarcini, ce 
poate fi achitat cu OP în contul nr. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu Urse și Asociații SPRL 
sau în numerar la sediul lichidato-
rului judiciar din București, Str. 
Buzești nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 
1. Documenția de participare la lici-
tație se va depune în original la 
sediul lichidatorului judiciar din 
București, Str. Buzești nr. 71, et. 2, 
cam. 203, sector 1, până la data și 
ora stabilită pentru ședința de lici-
tație. Prima ședință de licitație a fost 
fixată la data de 14.04.2016, ora 
14.30 iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
ședințe de licitație au fost fixate în 
data de 21.04.2016, 28.04.2016, 
05.05.2016 și 12.05.2016 ora 14.30. 
Toate ședințele de licitație se vor 
desfășura la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzești 
nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1. 
Pentru relații suplimentare sunați la 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. 

l Subscrisa VIA INSOLV SPRL 
scoate la vânzare incepand cu data 

de 12.04.2016 prin licitaţie publică 
proprietate imobiliară situata in 
Ploiesti, str. Carpenului, nr. 11, jud. 
Prahova (teren cu suprafata de 949 
mp, moara, spatiu depozitare, anexa, 
cabina poarta) la pretul de evaluare 
redus cu 20%, respectiv 534.717,60 
lei fara TVA in rate cu achitarea a 
min. 30-50% din valoare in avans 
apartinand SC Calco Prod SRL, ora 
15.30. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar și vor depune 
documentele de participare la lici-
taţie cu o zi înainte de data licitaţiei. 
In cazul neadjudecării vânzarile vor 
fi reluate în zilele de 19.04.2016, 
26.04.2016, 05.05.2016 si 12.05.2016 
la aceleasi ore la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Anunţ privind organizarea licita-
ţiei de vânzare masă lemnoasă pe 
picior producţia anului 2016. Orga-
nizatorul licitaţiei: Primăria Măgura 
Ilvei, str. Principală, nr. 420, loc. 
Măgura Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud, 
tel.: 0263.375.865, fax:  0263.375.711, 
e-mail: primariamagurailvei@yahoo.
com. Data și ora desfășurării licita-
ţiei: 25.04.2016, ora 12.00. Locul 
desfășurării licitaţiei: sediul Primă-
riei Măgura Ilvei, str.Principală, 
nr.420, loc.Măgura Ilvei. Tipul licita-
ţiei: licitaţie publică cu strigare. Lici-
taţia este organizată și se va 
desfășura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică a comunei 
Măgura Ilvei, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr.924/2015. Data 
și ora organizării preselecţiei: 
18.04.2016, ora 12.00. Data și ora-li-
mită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie și 
înscrierea la licitaţie: 15.04.2016, ora 

14.00. Lista partizilor care se lici-
tează, preţul de pornire a licitaţiei și 
pasul de licitare pentru fiecare 
partidă sunt afișate la sediul organi-
zatorului și pe site-ul: www.primaria-
magurailvei.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă pe picior oferit la 
licitaţie este de 7.264m3, din care: 1. 
Pe natură de produse: a.Produse 
principale -7.264m3; b.Produse 
secundare -0m3; c.Produse de igienă 
-0m3; d.Produse accidentale -0m3. 2. 
Pe specii și grupe de specii: a.Răși-
noase -5.150m3; b.Fag -2.040m3; c. 
Diverse tari -65m3; d.Diverse moi 
-9m3. Masa lemnoasă pe picior 
oferită spre vânzare nu provine din 
fondul forestier proprietate publică 
certificat. Masa lemnoasă pe picior 
rămasă neadjudecată după înche-
ierea licitaţiei se va putea adjudeca 
prin negociere, în aceeași zi, în 
condiţiile prevăzute de reglementă-
rile în vigoare. Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul organi-
zatorului licitaţiei începând cu data 
de 07.04.2016. Alte informaţii 
privind organizarea și desfășurarea 
licitaţiei: Documentaţia integrală 
privind desfășurarea licitaţiei și 
partizile scoase la licitaţie se poate 
obţine de la sediul Ocolului silvic 
Valea Ilvei, loc.Lunca Ilvei, str.
Grănicerilor, nr.174, jud.Bistriţa-Nă-
săud (contact: 0764.775.911 -ing.
Luchi Macedon, și  0263.378.360 
-secretariat). Pentru informaţii și 
date suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei sau la sediul 
Ocolului silvic Valea Ilvei.

l 1.Primăria comunei Hangu, jud. 
Neamţ, tel/fax 0233257501, e-mail: 
primariahangu@yahoo.com, organi-
zează o procedură de licitaţie publică 
pentru închirierea pajiștilor comu-
nale disponibile: Nr. crt. / Denumire 
pășune / Suprafaţa/ha. 1 / Altan / 
47,32. 2 / Netedu / 27,40. 3 / Piciorul 

Vînăt-Varniţa / 25,61. 4 / Glodeţe / 
10,34. 5 / Rupturi / 42,55. 6 / Bleban / 
39,71. 7 / Făgeţel / 36,54. 8 / Vf. 
Onului / 39. 9 / Dealul Doamnei / 
140,73. 2 Documentaţia de atribuire 
se poate ridica de la sediul Primăriei 
Hangu de luni până vineri între orele 
08:00-16:00, persoană de contact 
viceprimar Hagiu Mihai, contra 
sumei de 150 lei. 3. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor 
privind documentaţia de participare 
la licitaţie este 14.04.2016. 4. 
Termenul limită de depunere a ofer-
telor este 20.04.2016 ora 10:00 la 
sediul Primăriei Hangu, jud. Neamţ 
și vor fi depuse într-un singur exem-
plar în plic sigilat. 5. Deschiderea 
ofertelor va avea loc în data de 
20.04.2016 ora 12:00, la sediul 
Primăriei Hangu. 6. Soluţionarea 
litigiilor apărute se realizează 
potrivit prevederilor Legii contencio-
sului administrativ nr. 544/2004 cu 
modificările ulterioare.

l Anunt privind organizarea  licita-
tiei de vanzare de masa lemnoasa pe 
picior si/sau masa lemnoasa  faso-
nata a unui  volum de 969 mc masa 
lemnoasa de pe  pasunea impadurita 
proprietate privata a comunei  
Minzalesti situata in punctul 
“Giurgiu”. 1. Licitatia este princi-
pala  pentru vanzarea de masa 
lemnoasa pe picior;  2. Organizatorul 
licitatiei: Comuna Minzalesti, strada 
Principala nr. 1, comuna Minzalesti, 
judetul Buzau, tel/fax 0238/529.508, 
e-mail:primaria_minzalesti@yahoo.
com.; 3. Data si ora  desfasurarii 
licitatiei: 25.04.2016, ora 11.00, la 
sediul Primariei comunei Minzalesti, 
jud.Buzau; 4. Locul  desfasurarii 
licitatiei: Strada Principala, nr. 1, 
comuna Minzalesti, jud. Buzau; 5. 
Tipul licitatiei: Licitatie publica cu 
strigare: 6. Licitatia este organizata si 
se va desfasura  conform prevede-
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rilor Regulamentului de valorificare 
a masei lemnoase din fondul fores-
tier proprietate publica, aprobat prin 
Hotararea  Guvernului nr. 924/2015; 
7.Data si ora organizarii  preselectiei: 
21.04.2016, ora 15.00; Data si ora 
limita pana la care poate fi depusa 
documentatia pentru preselectie si 
inscrierea la licitatie: 21.04.2016, ora 
15.00;8.Vanzarea unui volum de 969 
mc lemn rasinoase de pe pasunea 
proprietatea Primariei Minzalesti 
din punctual “Giurgiu”; 9. Pretul de 
pornire a licitatiei este de  151,00 lei/
mc (pe picior); 10. Pasul de licitare 
este de 5% din pretul minim de 
pornire. Volumul total de masa 
lemnoasa pe picior oferit la licitatie  
969 m3, din care pe natura de 
produse: -produse principale: -m3; 
-produse secundare: 969 m3; 
-produse de igiena:  –m3; -produse 
accidentale: -m3 si respectiv pe specii 
si grupe de specii: -rasinoase: 969 
m3; -fag: -m3; -stejari: -m3; -diverse 
tari: -m3; -diverse moi: -m3; 11.Masa 
lemnoasa pe picior oferita spre 
vanzare provine din fondul forestier 
proprietate privata a comunei 
Minzalesti. Masa lemnoasa pe picior 
si/sau masa lemnoasa fasonata 
ramasa neadjudecata dupa inche-
ierea licitatiei se poate/nu se poate 
adjudeca prin negociere, in aceeasi 
zi, in conditiile prevazute de 
prezentul regulament si de alte regle-
mentari  in vigoare;  12.Masa 
lemnoasa ramasa neadjudecata 
dupa incheierea  licitatiei se va putea 
adjudeca prin organizarea unei noi 
proceduri, in conditiile prevazute de 
reglementarile in vigoare; 13.Caietul 
de sarcini poate fi procurat de la 
sediul organizatorului licitatiei ince-
pand cu data de: 06.04.2016; 14.
Pentru informatii si date suplimen-
tare va puteti adresa  organizatorului 
licitatiei (persoane de contact, Radu-
lescu Marius 0238/529.508).

l S.C. FISE Electrica SERV S.A.-
SISE Transilvania Nord, cu sediul în 
Cluj Napoca, str. Taberei, nr. 20, tel.: 
+ 4 0 3 7 2 . 6 4 0 . 3 0 2 ,  f a x : 
+40264.205.504, achiziționează 
„Materiale de construcții” în cantită-
țile şi condițiile prevăzute în Docu-
mentația de atribuire. Adresa la care 
se poate solicita Documentația de 
atribuire: SISE Transilvania Nord, 
Cluj Napoca, str. Taberei, nr. 20, tel.: 
+ 4 0 3 7 2 . 6 4 0 . 3 0 2 ,  f a x : 
+40264.205.504. Documentația de 
atribuire se pune la dispoziția opera-
torilor economici gratuit, în urma 
solicitării, în scris a acesteia. Proce-
dura aplicată: Licitație deschisă. 
Locul de livrare al produselor: 
conform specificațiilor din Docu-
mentația de atribuire. Natura şi 
cantitatea produselor ce se vor achi-
ziționa: „Materiale de construcţii” în 
cantitățile prevăzute în Documen-
tația de atribuire. Datele limită de 
primire a ofertelor: conform docu-
mentaţiei de atribuire. Adresele la 
care se depun ofertele: conform 
documentaţiei de atribuire. Limba de 
redactare a ofertelor: limba română. 
Perioada de valabilitate a ofertei: 90 
de zile de la data deschiderii ofer-
telor. Criteriul de atribuire a contrac-
tului: „prețul cel mai scăzut”.

l Anunţ de participare la vânzare 
prin licitaţie public (al treilea 
termen): 1. Informaţii generale 
privind proprietarul: Consiliul Local 
Babadag; Cod fiscal: 4508533; 
Adresă: Judeţul Tulcea, Oraşul 
Babadag, Str. Republicii, Nr. 89, nr. 
tel:  0240/561 012, fax: 0240/562 939; 
e - m a i l :  u r b a n i s m @ p r i m a -
ria-babadag.ro. 2. Informaţii gene-
rale privind obiectul vânzării: teren 
în suprafaţa de 1022 mp, situat pe 
str. Ciucurovei nr. 18. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
3.1. orice persoană interesată are 

dreptul de a solicita şi de a obţine 
documentaţia de atribuire, punerea 
la dispoziţia  oricărei persoane inte-
resate care a înaintat o solicitare în 
acest sens, a unui exemplar din 
documentaţia de atribuire se reali-
zează în mod direct, nerestricţionat 
şi deplin, prin mijloace electronice 
sau pe suport de hârtie. 3.2. Compar-
timentul responsabil din cadrul 
concedentului : Biroul Urbanism din 
cadrul Primăriei oraşului Babadag, 
str. Cabanei nr.5. 3.3. Documentaţia 
de atribuire se pune la dispoziţia 
solicitanţilor în mod gratuit. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor 14.04.2016. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1 Data limită de 
depunere a ofertelor: 20.04.2016, ora 
10:00 la secretariatul Primăriei 
oraşului Babadag, str. Republicii, nr. 
89, Babadag, jud. Tulcea, în 1 exem-
plar. 5. Şedinţa de deschidere va avea 
loc în data de 21.04.2016, ora 10.00 
la sediul Primăriei oraşului Babadag, 
str. Republicii, nr.89. 6.Informaţii 
privind instanţă competenţă în solu-
ţionarea litigiilor apărute:contesta-
ţiile se depun în termen de 5 zile de 
la comunicarea rezultatului proce-
durii la sediul concedentului, menţi-
onat la punctual 1, iar acţiunea în 
justiţie se introduce la secţia de 
contencios administrativ a Tribuna-
lului Tulcea în termen de 30 zile.

l Organizatorul licitaţiei: Direcţia 
Silvică Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr. 
3, jud. Teleorman, tel. 0247/312.333, 
fax 0247/315.790, e-mail: office@
alexandria.rosilva.ro, organizează la 
sediul său licitaţie cu strigare/nego-
ciere pentru valorificarea plantelor 
medicinale, în data de 21.04.2016, 
ora 10.30. Oferta se adresează 
persoanelor juridice care au în 
obiectul de activitate achiziţia, prelu-
crarea şi comercializarea plantelor 

medicinale, nu au datorii la Direcţia 
Silvică Teleorman sau alte direcţii 
silvice din cadrul RNP -Romsilva. 
Cantităţile în stare verde, oferite la 
licitaţie /negociere pe sortimente, 
sunt următoarele: -coada şoricelu-
lui-iarbă: 1,3to- 1,1Lei/kg; -frunze şi 
flori de păducel: 3,0to- 1,4Lei/kg; 
-soc flori: 1,5to- 3,0Lei/kg; -sunătoare 
flori: 1,0to – 1,6Lei/kg; -muşeţel iarbă 
şi f lori: 0,2to- 2,0Lei/kg; -urzică 
iarbă: 2,0to- 0,7Lei/kg. Preţurile nu 
conţin TVA. Pentru participare la 
licitaţie/negociere, se va depune un 
dosar care va cuprinde: cerere de 
participare, declaraţie pe propria 
răspundere că nu are datorii la 
RNP-Romsilva, certificat de înmatri-
culare, statutul societăţii (copie), 
atributul fiscal al societăţii (CUI), 
documente care atestă plata garan-
ţiei de participare şi costul caietului 
de sarcini, împuternicire dacă este 
cazul. Caietul de sarcini se poate 
obţine contracost de la sediul direc-
ţiei silvice, începând cu data de 
10.04.2016. Înscrierea şi depunderea 
documentelor se va face până în 
data de 21.04.2016, orele 10.00. 
Relaţ i i  supl imentare  la  te l . 
0247/312.333, 0726.175.233.

PIERDERI  
l Euro Study Management SRL, Str.
Remus, nr.10, ap.7, sector 3, Bucu-
reşti, J40/7408/2010, CUI:27246474, 
declară pierdut (nul) originalul certi-
ficatului constatator de autorizare 
emis de ONRC la 02/02/2011.

l Pierdut Atestat Manager Transport 
otm 604 Seria 2056 pe numele Frandos 
Nicolae George. Se Declară nul.

l Pierdut declaraţie de instalare 
casă de marcat DATESC DP50D 
seria 14048148 Petrasco Bradescu 
Mihaela PFA. O declar nulă

l Pierdut atestat transport marfă pe 
numele Ghita Florentin, CI serie PX, 
nr. 367112. 

l Pierdut Certificat de pregatire 
profesională a Conducătorului auto 
pe numele Artenie Constantin cu 
numărul 0246325000. Il declar nul.

l Pierdut card tahograf cu 
nr.00000000074X6000 pe numele 
Ivanov Paul. Il declar nul.

l Societatea Sidi Import-Export 
SRL, J6/1247/1992, C.I 3295259, 
reprezentat prin asociat unic 
Sângeorzan Sâdor, declar pierdut 
certificat constatator pentru sediu nr. 
299/11.01.2005. Declar nul.

l Pierdut card tahograf nr. 
0000000006ODY000, valabil de la 
04.03.2015 până la 03.03.2020 şi 
CPC marfă nr. 0326333000, valabil 
de la 09.02.2015 până la 08.02.2020, 
eliberate de A.R.R. Tulcea pe numele 
Dima Ionuț. Se declară nule.

l S.C. CASTIP Impex S.R.L. cu 
sediul în Sectorul 2, Bucureşti, C.U.I. 
17490691, declară pierdut chitanţier 
seria B_VPZ de la nr. 6739401 până 
la 6739450 din care declar nule de la 
6739430- 6739450.

l S.C. Gemini Media Prod S.R.L. 
Bucureşti, Sector 3, C.U.I. 33840179, 
declară pierdută (nulă) „Declaraţie 
de instalare” pentru casa de marcat 
marca DATECS, model DP 25 BT, 
seria 22005141, de la punctul de 
lucru din Şos. Th. Pallady nr. 21, bl. 
P1, Sector 3.

l S.C. Eliza and Marius Trans 
S.R.L. cu sediul în Şos. Alexandriei 
nr. 462 bl. P28, sc.2, et.1, ap. 15, oraş 
B r a g a d i r u ,  j u d e ţ  I l f o v , 
J23/1651/2012, C.U.I. 30310364, 

declară pierdut Certificatul consta-
tator pentru autorizare la terţi din 
data de 13.06.2012.

l Pierdut certificat constatator 
pentru sediul social din Bucureşti, 
Sector 3, Intr. Sectorului nr.5, bl. D1, 
sc.1, et. P, ap. 16, aparţinând ELA 
Millenium S.R.L., C.U.I. 12587406, 
J40/355/2000. Le declar nule.

l Societatea SC MGD USI SI 
FERESTRE SRL, cu sediul in judetul 
Constanta, oras Constanta, str. Popo-
rului nr. 201 LOT 2, avand CUI 
25772146, declar pierdut certificatul 
constatator al sediului din str.Poporului 
nr. 201 Constanta, pentru activitatile 
desfasurate la sediu, emis de Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Constanta. Il declar nul

l SC Carm Duo Fast SRL, cu sediul 
în Jud.Neamţ, com.Săvineşti, sat 
Dumbrava Deal,  având CUI 
RO12490720, declar pierdut certificat 
constatator 44015 din 20.11.2007, 
emis de Oficiul Registrului Comer-
ţului de pe Lângă Tribunalul Neamţ, 
al sediului secundar din P-ţa 
Centrală Agroalimentară, Spaţiu 
Comercial M 10, loc. Piatra Neamţ, 
jud. Neamţ. Îl declar nul.

l SC Cerconstruct Slobozia SRL, cu 
sediul in Municipiul Slobozia, str. 
Garii Noi nr. 5, C34, judetul 
Ialomita, avand J21/12/2013 si CUI 
431879, declara pierdute certificatul 
constatator emis de Oficiul Regis-
trului Comertului de pe langa Tribu-
nalul Ialomita in baza declaratiei pe 
proprie raspundere inregistrata sub 
nr. 6606/29.04.2014, emis la data de 
08.05.2014 si Certificatul Consta-
tator nr. 835 din data de 21.01.2013 
pentru sediul social din Municipiul 
Slobozia, str. Garii Noi nr. 5, C34, 
judetul Ialomita. Le declara nule. 
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