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OFERTE SERVICIU
l Primăria Comunei Dorna Candre-
nilor, cu sediul în: loc.Dorna Candre-
nilor, str.Principală, nr.87,  jud. 
Suceava, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contrac-
tual aprobat prin H.G. nr.286/2011, 
m o d i f i c a t  ş i  c o m p l e t a t  d e 
H.G.nr.1027/2014, în cadrul institu-
ţiei. Denumirea postului -Bibliotecar I 
-post vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studi-
ilor: medii; -vechime în specialitate 
studiilor necesare ocupării postului: 
nu. Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă: -data de 21 
iunie 2016, ora 10.00, la sediul Primă-
riei comunei Dorna Candrenilor; 
Proba de interviu: -data de 22 iunie 
2016, ora 10.00, la sediul Primăriei 
comunei Dorna Candrenilor. Data 
limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 10 iunie 2016, ora 16.00, 
la sediul Primăriei comunei Dorna 
Candrenilor. Date contact: tel.: 
0230.575.005.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Bihor, 
cu sediul în localitatea Oradea, str. 
Feldioarei, nr.13, judeţul Bihor, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale temporar 
vacante, conform HG 286/2011 de: 
Denumirea postului; Nr.post; Nivelul 
de studii; Vechime în specialitatea 
studiilor necesară ocupării postului: 
Educator principal; 1; S; -minim 4 
ani în specialitate. Asistent social 
practicant; 1; S; -minim 6 luni în 
specialitate. Infirmieră; 1; G/M; 
-minim 6 luni. Educator; 1; SSD; 
-minim 6 luni în specialitate. Asis-

tent medical; 1; PL; -minim 6 luni în 
specialitate. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
13.06.2016, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 15.06.2016, ora 
10.00; -Proba practică nu este cazul. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul D.G.A.S.P.C. Bihor, 
str.Feldioarei, nr.13. Relaţii supli-
mentare la sediul D.G.A.S.P.C.Bihor, 
persoană de contact: Caciora 
Rodica, telefon: 0259.476.371, 
int.108.

l Penitenciarul Miercurea Ciuc, cu 
sediul în Miercurea Ciuc, str.Zold 
Peter, nr.2, cod fiscal 4245631, tel.: 
0266.316.971, fax: 0266.316.974, în 
conformitate cu Decizia Nr.370/2015 
al Directorului general al A.N.P., 
organizează licitaţie publică cu stri-
gare pentru închirierea unui spaţiu 
comercial de 1,00mp, destinat pentru 
amplasarea unui aparat de preparat 
cafea şi băuturi calde. Preţul de 
pornire este de 89,00Lei/mp. Saltul 
de supralicitare va fi de 1,00Lei. 
Documentaţia necesară poate fi 
procurată de la sediul unităţii contra 
sumei de 5Lei. Documentaţia va fi 
depusă în plic sigilat la secretariatul 
unităţii, până la data de 14 iunie 
2016, ora 15.00. Deschiderea docu-
mentelor depuse şi licitaţia publică 
va avea loc în data de 15 iunie 2016, 
ora 12.00, la sediul unităţii. În cazul 
neadjudecării spaţiului licitaţia 
publică cu strigare se va repeta în 
data de 24 iunie 2016, ora 12.00, la 
sediul unităţii. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul unităţii.     

l Primăria or. Mărăşeşti, jud. 
Vrancea organizează în 13-06-2016, 

ora 9, Concursul pentru ocuparea 
unei funcții contractuale temporar 
vacante de conducător autospecială, 
în SPVSUAC, din subordinea Consi-
liului local al or. Mărăşeşti– pe peri-
oada în care titularul postului este 
suspendat. Condițiile de participare: 
-minim studii gimnaziale; -vechime 
în muncă de minim 3 ani; -permis de 
conducere categoria C. În perioada 
27/05-02/06/2016, la sediul Primăriei 
se vor depune dosarele de partici-
pare la concurs.  Concursul va avea 
următoarele etape:Selecția dosarelor 
între 03-06/06/2016;Proba scrisă în 
13-06-2016, ora 9;Interviul– data 
anunțată după proba scrisă. Relații 
suplimentare, la sediul Primăriei or. 
Mărăşeşti şi telefon 0237260550.

l În conformitate cu prevederile 
art.43 din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, Ministerul Fondu-
rilor Europene, cu sediul în Bd. Ion 
Mihalache nr. 15-17, sector 1, organi-
zează în data de 08.06.2016, ora 
10,00 (proba scrisă) concurs de 
recrutare pentru ocuparea urmă-
toarei funcții publice temporar 
vacantă: Consilier, clasa I, grad 
profesional principal– Serviciul 
Resurse Umane, Sinteze şi Regle-
mentări Specifice, Direcția Econo-
mică şi Resurse Umane. Condiţii 
necesare ocupării postului: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă/ studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, vechime în 
specialitatea studiilor mimim 5 ani.
Condițiile de participare şi de desfă-
şurare a concursului, bibliografia şi 
alte informații necesare sunt afişate 
la sediul instituției şi pe site-ul www.
fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs 
se depun în termen de 8 zile de la 

data publicării prezentului anunț, la 
sediul ministerului.

l Direcţia de Impozite şi Taxe 
Locale Sector 6 anunţă organizarea 
concursului pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacantă, 
respectiv: -1 post consilier juridic, 
clasa I, grad profesional superior în 
cadrul Serviciului Juridic şi Conten-
cios Administrativ.Condiții generale: 
Candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. Condiții de ocupare a postului 
de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional superior: Condiții gene-
rale:-Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul ştiințelor juridice; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice 
de execuție de grad profesional supe-
rior– minim 9 ani.Dosarele de 
înscriere în vederea susţinerii 
concursului se pot depune în termen 
de 20 de zile de la data publicării 
anunţului, la sediul D.I.T.L. Sector 
6.Concursul va avea loc în data de 
27.06.2016 ora 10.00 –proba scrisă şi 
în data de 29.06.2016 ora 14.00 –
susţinerea interviului, la sediul 
D.I.T.L. Sector 6 din Str. Drumul 
Taberei, nr.18. Bibliografia, cerinţele 
pentru ocuparea postului şi actele 
necesare pentru dosarul de înscriere 
sunt afişate la sediul D.I.T.L. Sector 
6, iar relaţii suplimentare se pot 
obţine de la Compartimentul Mana-
gementul Resurselor Umane– tel. 
0374.817.720.

l CASA DE CULTURĂ A MUNI-
CIPIULUI CODLEA, jud.Braşov, 
anunţă organizarea concursului 
pentru ocuparea unor posturi 
contractuale, in perioada 21.06.2016-
23.06.2016, la sediul Primăriei muni-
cipiului Codlea, Str.Lungă, nr.33, 
după cum urmează: 1.Contabil sef; 
2.Referent-maistru ceramist. 
Condiţii de participare: -Condiţiile 
generale pe care trebuie sa le îndepli-
nească un candidat la concurs sunt 
următoarele: 1.are cetăţenia romana, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene; 2.cunoaşte limba 
română, scris vorbit; 3.are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; 4.are capacitate deplina de 

exerciţiu; 5.are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează; 6.îndeplineşte 
condiţiile de studii sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului 
scos la concurs;  7.nu a fost 
condamnat definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în lega-
tură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care 
ar face-o incompatibil cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care 
a intervenit reabilitarea. -Condiţii 
specifice: Pentru postul de Contabil 
sef: -studii universitare absolvite cu 
diploma de licenţă in domeniul 
economic, cu o vechime in munca de 
cel putin 5 ani in studiile de speciali-
tate; -cunoştinţe operare PC- nivel 
avansat. Pentru postul de refe-
rent-maistru ceramist: -studii medii, 
generale, Școala Populara de Arta, 
secţia sculptura, pictura, grafica,-
desen, Diplome obţinute la diferite 
expoziţii, concursuri si târguri de 
gen; -experienta in domeniu-modelaj 
ceramica, arta figurativa de cel putin 
5 ani. Concursul se va desfăşura 
după următorul calendar: Condiţii 
de desfăşurare Selectarea dosarelor 
de înscriere Proba scrisa Interviu/
proba practica pentru candidaţi 
admişi la proba scrisă. Data 
14.06.2016; 21.06.2016; 23.06.2016 
Ora 12,00, 10,00, 12,00 Locul: 
Primăria municipiului Codlea, 
Primăria municipiului Codlea, 
Primăria municipiului Codlea. Data 
limita de depunere a dosarelor de 
participare la concurs, la Comparti-
mentul Registratura al Primăriei 
municipiului Codlea este 10.06.2016. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei munici-
p i u l u i  C o d l e a  s a u  l a 
telefon:_0268.251.650, int.136, Perju 
Liliana-secretara comisiei de 
concurs.

PRESTĂRI SERVICII  
l Executăm lucrări acoperiş orice 
tip table, dulgherie, burlane, izolări 
carton, ne deplasăm oriunde in ţară. 
0736.942.667.

VÂNZĂRI CASE  
l Vând vilă nouă stațiunea Băile 
Olăneşti, 263 mp cu 6 dormitoare, 

living – 40 mp; încălzire podea; 
bucătărie mare, 2 bai, 3 WC-uri, 
încălzire pe lemne, curent şi solară; 
acces gaze; curent mono şi trifazic; 
apă curentă + fântână, canalizare; 
magazie, foişor, 2 terase deschise; 
parțial mobilată. Se poate folosi şi ca 
pensiune; teren 1730 mp, poziție 
stradală. Merită văzută. Preţ 420.000 
Euro, negociabil. Pentru oferte seri-
oase, colaborăm şi cu agenţii imobi-
liare. Relații la telefon: 0765/039813. 
Site vizualizare poze: http://curierul-
devalcea.ro/anunturi/. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Consiliul de Admi-
nistraţie al Societăţii ANA TELE-
FERIC S.A., persoană juridică 
română cu sediul în Poiana Braşov, 
Hotel Sporturilor, judeţul Braşov, 
număr de ordine în Registrul 
Comerţului Braşov J/08/988/1998, 
C.U.I. RO8698066, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor societăţii la data de  27 
Iunie 2016, ora 12,00, la sediul socie-
tăţii din Poiana Braşov, Hotel 
"Sport", judeţul Braşov, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la data de referinţă 23 
iunie 2016, cu următoarea ordine de 
zi:1.Majorarea capitalului social cu 
suma de 5.790.699,46 lei, prin majo-
rarea valorii nominale a acţiunilor de 
la 0,1 lei/acţiune la 0,23 lei/ acţiune, 
ca urmare a încorporării primelor de 
emisiune, în beneficiul acţionarilor 
înregistraţi în Registrul acţionarilor 
s o c i e t ă ţ i i  l a  d a t a  d e 
referinţă.2.Aprobarea eliminării din 
Actul constitutiv a prevederilor refe-
ritoare la numele acţionarilor, cu 
excepţia acţionarului majoritar ANA 
Electric S.A., având în vedere 
numărul mare de acţionari şi 
continua modificare a structurii 
acţionariatului 
societăţii.3.Aprobarea modificării 
art. 5 din  Actul constitutiv, ca 
urmare a majorării capitalului social, 
astfel:“Capitolul III. Capitalul 
social, patrimoniul şi acţiunile. Arti-
colul 5 –Capitalul social, patrimoniul 
şi acţiunile.(1) Capitalul social total 
al ANA Teleferic S.A. este în sumă 
de 10.245.083,66 RON, fiind divizat  
în 44.543.842 acţiuni nominative cu 
o valoare de 0,23 RON fiecare, astfe-
l:-ANA Electric S.A.  deţine 
41.500.000 acţiuni cu o valoare 
nominală de 0,23 RON fiecare, echi-
valent a 9.545.000 RON, reprezen-
tând 93,1666379% din capitalul 
social;-Alţi acţionari deţin 3.043.842 
acţiuni cu o valoare nominală de 
0,23 RON fiecare, echivalent a 
700.083,66 RON, reprezentând 
6,8333621% din capitalul social.(2) 
Capitalul social subscris este vărsat 
integral.”4. Desemnarea reprezen-
tantului  acţionari lor pentru 
semnarea actului constitutiv actua-
lizat, pentru perfectarea documen-
telor şi înregistrarea lor la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Braşov. În cazul în care 
nu sunt îndeplinite condiţiile legale 
de desfăşurare a adunării generale 
extraordinare a acţionarilor, a doua 
adunare generală extraordinară va fi 
convocată pentru data de  28 Iunie 
2016, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu 
aceeaşi ordine de zi. Consiliul de 
Administraţie al Societăţii ANA 
Teleferic S.A. Prin Preşedinte Copos 
Alexandra.

l Convocare Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor Societății 
VULCAN S.A.:
Subscrisa EURO INSOL SPRL, în 
calitate de Administrator judiciar al 
societății VULCAN  S.A., cu sediul 
în Bucureşti, strada Dumitru 
Brumărescu nr.15, Sector 4, având 
cod unic de înregistrare RO 401290, 
înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerțului Bucureşti sub nr. 
J40/1655/1991, desemnat prin Înche-

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti. Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale. Dosar de executare nr. 242040. 
Nr. 444 din 25.05.2016. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. 
Anul 2016, luna 05, ziua 25. În temeiul art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 08, luna iunie, anul 
2016, ora 12.00, în localitatea Ploieşti, str. Aurel Vlaicu nr. 22, et. 6, cam. 609, jud. Prahova, se va 
vinde prin licitaţie publică deschisă, bunul imobil, proprietatea debitoarei Nenciu Ana Maria, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Ploieşti, str. Cibinului nr. 16, bl. A 18, sc. B, et. 4, ap. 29, jud. Prahova: a) 
apartament cu trei camere cu o suprafaţă utilă de 62.35 m.p. împreună cu cota indiviză de 3.19% din 
suprafaţa de folosinţă comună a imobilului şi teren aferent în proprietate, identificat cu nr. Cadastral 
533/A 18:B, situat în localitatea Ploieşti, str. Cibinului nr. 16, bl. A 18, sc. B, et. 4, ap. 29, jud. Prahova, 
preţ de pornire al licitaţiei 171.495 lei (exclusiv TVA*). *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă 
pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este 20%/ scutit de TVA conform art. 292 
alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: 
Banca Milennium SA - intabulare drept de ipotecă nr. 3326/27.07.2011; Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Prahova - sechestru asig. Cf. Ordonanţei Nr. 634/P/2010 din 18.05.2012; D.G.R.F.P. 
Ploieşti, A.J.F.P. Prahova - sechestru, conform proces verbal nr. 338383/26.05.2015. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să prezinte 
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plăţii taxei de 
participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, reprezentând 10% din 
totalul preţului de pornire al licitaţiei în contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneficiar D.G.R.F.P. 
Ploieşti, cod fiscal 2844910, Trezoreria Ploieşti, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe 
denumirea completă a ofertantului, CUI sau CNP; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte informaţiile cu privire la identificarea ofertantului, 
sediul social, capitalul social, asociaţii persoane fizice sau juridice, persoanele împuternicite, 
domeniile de activitate, sediile secundare, faptele aflate sub incidenţa art. 21 din Legea 26/1990R; 
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele 
fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii 
fiscale restante faţă de acestea: certificat de atestare fiscală şi certificatul fiscal privind impozitele şi 
taxele locale, eliberate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale din localitatea unde îşi au 
domiciliul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Pentru 
participarea la licitaţie, ofertanţii depun la organul de executare competent pentru executarea silită a 
bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv la D.G.R.F.P. Ploieşti, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, cu cel 
puţin o zi înainte de data licitaţiei, toate documentele prevăzute la art. 250, alin. 7 din Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele înscrise la licitaţie se pot 
prezenta şi prin mandatari care trebuie să îşi justifice calitatea prin procură specială autentică. 
Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoană interpusă. La licitaţie documentele 
solicitate în copie, vor fi prezentate în original pentru conformitate. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de 
la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 
alin. (2) lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru din Ploieşti, str. Aurel 
Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, la numărul de telefon 0244-407710, interior 650. Data afişării: 
27.05.2016.
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ierea din data de 21/05/2013 pronun-
țată de Tribunalul București– Secția 
a VII-a Civilă în Dosarul nr. 
18754/3/2013, având în vedere dispo-
zițiile Legii  nr.31/1990, ale Legii 
nr.85/2014 și prevederile Legii nr. 
297/2004 privind piața de capital, 
Convocăm Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii 
VULCAN S.A. pentru data de 27 
Iunie 2016 ora 11:00, la sediul socie-
tăţii VULCAN S.A. din București, 
strada Dumitru Brumarescu nr.15, 
sector 4, pentru toți acționarii înre-
gistrați în Registrul Acționarilor la 
sfârșitul zilei de 17 Iunie 2016 (data 
de referință), având următoarea 
ordine de zi: 1. Discutarea și apro-
barea situațiilor financiare anuale 
(bilanțul contabil, contul de profit și 
pierderi, note explicative) pentru 
exercițiul financiar al anului 2015.2. 
Audierea Raportului auditorului 
financiar extern asupra situațiilor 
financiare întocmite de  VULCAN 
S.A. la data de 31.12.2015.3. Apro-
barea datei de 17.07.2016 ca dată de 
înregistrare a hotărârii A.G.O.A. 
pentru identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârii A.G.O.A., conform art. 238 
din Legea 297/2004 privind piaţa de 
capital.4. Aprobarea datei de 
16.07.2016 ca ex-date, conform 
Regulamentului Autorității de 
Supraveghere Financiară nr. 
13/21.08.2014.5. Aprobarea împuter-
nicirii dlui Petrișor Nicolae, Admi-
nistrator special, cu aducerea la 
îndeplinire a hotărârilor care se vor 
adopta în A.G.O.A. precum și efec-
tuarea demersurilor necesare pentru 
înregistrarea acesteia la ASF, BVB, 
Oficiul Registrului Comerțului 
București, Actului Constitutiv actua-
lizat și a altor documente necesare la 
notariat. Aprobarea dreptului Admi-
nistratorului Special  de a delega 
toate sau o parte din puterile confe-
rite mai sus oricărei persoane 
competente pentru a îndeplini acest 
mandat.În situația neîndeplinirii 
cvorumului, se convoacă a doua 
Adunare Generală Ordinară a Acțio-
narilor Societății VULCAN S.A. 
pentru data de 28 Iunie 2016, ora 
11:00 la sediul Societății din Bucu-
rești, str. Dumitru Brumărescu, 
nr.15, sector 4, cu aceeași ordine de zi 
și aceeași dată de referință. Unul sau 
mai mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social are/au 
dreptul de a introduce noi puncte pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare cu condiţia ca fiecare punct 
să fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală și de 
asemenea are/au dreptul de a 
prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi.Propunerile 
privind introducerea de noi puncte 
pe ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare, însoţite de copiile actelor 
de identitate (buletin/carte de identi-
tate în cazul persoanelor fizice, 
respectiv certificat de înregistrare în 

cazul persoanelor juridice), ale acţio-
narilor, pot fi depuse la sediul ales al 
administratorului judiciar EURO 
INSOL SPRL din București, Str. 
Costache Negri nr.1-5, et.3, sector 5, 
în termen de cel mult 15 zile de la 
data publicării prezentei convocări 
în Monitorul Oficial al României, 
partea a IV-a, în plic închis, cu 
menţiunea scrisă în clar și cu majus-
cule: PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A 
SOCIETĂŢII VULCAN S.A. DIN 
DATA DE 27/28.06.2016.Conform 
prevederilor art. 13 din Regula-
mentul nr. 6/2009, fiecare acţionar 
poate depune întrebări privind punc-
tele de pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare, cel târziu până 
în ziua adunării. Societatea poate 
răspunde la întrebările puse în 
timpul adunării generale a acţiona-
rilor, înţelegându-se că pentru între-
bările cu același conţinut, Societatea 
va oferi un singur răspuns. Accesul 
acţionarilor înscriși în registrul acţio-
narilor la data de referinţă, în locul 
în care se desfășoară adunarea gene-
rală a acţionarilor, este permis prin 
simpla probă a identităţii acestora, 
făcută în cazul acţionarilor persoane 
fizice cu actul de identitate sau, în 
cazul persoanelor juridice și al acţio-
narilor persoane fizice reprezentate, 
în baza unei împuterniciri speciale 
(procuri speciale) sau generale. 
Procurile speciale se pot obţine de la 
sediul ales al administratorului judi-
ciar EURO INSOL SPRL din Bucu-
rești, Str. Costache Negri nr.1-5, et.3, 
sector 5. Împuternicirea generală se 
poate acorda de către acţionarul 
emitent, în condiţiile Legii 297/2004 
privind piața de capital, art. 243 
alin.6 indice 2– 6 indice 5, unui inter-
mediar, conform art.2 alin.(1) 
punctul 14 din aceeași lege sau unui 
avocat.La completarea procurilor 
speciale acționarii trebuie să țină 
cont de posibilitatea completării/ 
actualizării ordinii de zi, caz în care 
aceste documente vor fi actualizate și 
disponibilizate până cel târziu la 
data de 12.06.2016. Acţionarii 
persoane fizice care nu pot participa 
la adunarea generală, precum și 
acţionarii persoane juridice, vor 
depune cu 48 de ore înainte de 
adunare, la sediul societăţii, împu-
ternicirile speciale sau generale prin 
care împuternicesc alte persoane să-i 
reprezinte. Acționarii Societății înre-
gistrați la Data de Referinţă în 
registrul acţionarilor eliberat de 
Depozitarul Central S.A. au posibili-
tatea de a vota prin corespondenţă, 
înainte de Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor, prin utilizarea 
formularului de buletin de vot 
pentru votul prin corespondenţă 
("Buletinul de vot"). În cazul votului 
prin corespondenţă, Buletinele de 
vot, completate și semnate, pot fi 
transmise sau depuse personal către/
la sediul ales al administratorului 
judiciar EURO INSOL SPRL din 
București, Str. Costache Negri nr.1-5, 
et.3, sector 5,  prin orice formă de 
curierat cu confirmare de primire 

astfel încât să fie înregistrate ca fiind 
primite la Registratura Societăţii cu 
48 de ore înainte de adunare, în plic 
închis, cu menţiunea scrisă în clar și 
c u  m a j u s c u l e :  P E N T R U 
ADUNAREA GENERALĂ ORIDI-
NARĂ A SOCIETĂŢII VULCAN 
S.A. DIN DATA DE 27/28.06.2016.
Buletinele de vot care nu sunt 
primite la Registratura Societăţii 
până la data mai sus menţionată nu 
vor fi luate în calcul pentru determi-
narea cvorumului și majorităţii în 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor. La completarea votului 
prin corespondență acționarii trebuie 
să țină cont de posibilitatea comple-
tării/ actualizării ordinii de zi, caz în 
care aceste documente vor fi actuali-
zate și disponibilizate până cel târziu 
la data de 12.06.2016. Sub sancţi-
unea neluării în considerare a votu-
rilor exprimate prin corespondenţă 
în caz contrar, formularele de vot 
prin corespondenţă trebuie însoţite 
obligatoriu de documente care să 
permită identificare acţionarilor, 
astfel :  În cazul acţionarilor 
persoane fizice:-copie C.I./B.I. sau 
pașaport în termen de valabilitate; 
-un specimen de semnătură lega-
lizat/ certificat de un notar public 
sau de un organism cu competenţe 
de legalizare/ certificare a semnă-
turii sau se poate proceda direct la 
legalizarea/ certificarea semnăturii 
aplicate pe formularul de vot prin 
corespondenţă; -dacă este cazul, 
copie C.I./B.I. pașaport în termen 
de valabilitate și specimen de 
semnătură care să îndeplinească 
toate condiţiile de mai sus pentru 
reprezentantul legal al acţionarului 
persoană fizică, precum și copie a 
documentului oficial care atestă 
calitatea de reprezentant legal 
(poate fi orice document din care 
rezultă lipsa capacităţii de exerciţiu 
a acţionarului persoană fizică și/sau 
motivul pentru care acestuia i-a fost 
desemnat un reprezentant legal).În 
cazul acţionarilor persoane juridice: 
-copie C.I./B.I. sau pașaport în 
termen de valabilitate pentru repre-
zentantul legal al acţionarului- 
persoană juridică;-un specimen de 
semnătură pentru reprezentantul 
legal al acţionarului, legalizat/ certi-
ficat de un notar sau de un alt orga-
nism cu competenţe de legalizare/ 
certificare a semnăturii sau se poate 
proceda direct la legalizarea/ certifi-
carea semnăturii aplicate pe formu-
larul de vot prin corespondenţă; 
-copie a certificatului de înmatricu-
lare sau a unui document echivalen-
t;-copie a documentului oficial care 
atestă calitatea de reprezentant legal 
a persoanei fizice care semnează 
formularul de vot prin corespon-
denţă în numele acţionarului- 
persoană juridică (poate fi un 
certificat emis de Registrul Comer-
ţului sau de orice alt organism 
similar). Documentele, materialele 
informative și proiectele de hotărâri 
în legătură cu Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pot fi 
consultate de acţionari la sediul 
EURO INSOL SPRL din București, 
Str. Costache Negri nr.1-5, et.3, 
sector 5. Informaţii suplimentare  
pot fi obţinute la sediul ales al EURO 
INSOL SPRL din București, Str. 
Costache Negri nr.1-5, et.3, sector 5, 
tel. 021/3354509; 021/3354431 fax  
021/3350416, email :  office@
euroinsol.eu. Administrator Judiciar, 
EURO INSOL SPRL.

CITAȚII  
l Se citează la Judecătoria Olteniţa, 
în data de 10.06.2016, eventualii 
moștenitori ai numitei Gheorghe 
Niculina, cu ultimul domiciliu în 
București, str.Timpului, nr.9, raionul 
23 August, în dosarul 293/269/2016, 
având ca obiect uzucapiunea.

l Se citează paratul Agavriloaie 
Nistor la Judecătoria Moinești, dosar 

3287/260/2015, termen 28.06.2015, 
obiect divorţ.    

l  M I R C I O A G Ă  I O N  ș i 
MIRCIOAGĂ ELENA-DOINA, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Timi-
șoara, str. Romulus, nr. 76, jud. 
Timiș, intimaţi-pârâţi în Dosarul 
civil nr. 4304/109/2015 al Ttribuna-
lului Argeș, având ca obiect cererea 
de revizuire formulată de Niculae 
Ion Iulian, revizuent-reclamant, sunt 
citaţi să se prezinte la proces pentru 
termenul de judecată din data de 26 
iunie 2016.

l Intimata Ababei Daniela din 
Dorohoi, jud. Botoșani este citată la 
Tribunalul Botoșani la data de 
16.06.2016 pentru ,,partaj bunuri 
comune”.

l GAVRIL MIHAELA - cu domici-
liul in sat Paun, str.Ferdinand I  
nr.32,com.Barnova , jud.Iași este 
citată  in calitate de pârâta , in 
dosarul nr.1986/245/2016 (curator 
special fiind desemnat Av.Diaconu 
Irina) având ca obiect pretenţii, in 
data de 08.09.2016, ora 08:30, la 
Judecătoria Iași, cu sediul in str.
Anastasie Panu nr.25, Iasi, Secţia 
Civilă, camera Sala 4, complet c15, 
reclamanta fiind Societatea Salubris 
S.A. Iași, cu sediul in Iași, Sos.Naţio-
nală nr.43, jud.Iași.

LICITAȚII
l VALEA CALUGAREASCA, SAT 
URSOII - lichidator judiciar, organi-
zeaza LICITATIE PUBLICA cu 
strigare pentru valorificarea imobilu-
lui-teren  in suprafata de 728 mp, 

situat in Comuna Valea Caluga-
reasca, sat Ursoii, judetul Prahova la 
pretul de 23.090  lei cu TVA inclus. 
Licitatia va avea loc la data de 
31.05.2016, ora 13, in Ploiesti, P-ta 
Victoriei, nr. 7, bl. A Est, ap. 51, jud 
Prahova. In cazul in care bunul 
imobil nu se vinde, licitatia va fi 
reluata in datele de 07.06.2016, 
14.06.2016, 21.06.2016 si 28.06.2016 
orele 13,00. Informatii suplimentare 
la tel: 0744920534 si  www.tempoin-
solv.ro.

l TELEGA, SAT DOFTANA - 
lichidator judiciar, organizeaza 
LICITATIE PUBLICA cu strigare 
pentru valorificarea imobilului 
compus din  teren in suprafata de 
1998 mp si constructiile existente pe 
acest teren, respectiv C1 si C2- 
constructii tip pensiune P+E+M 
suprafata desfasurata la sol 278,35 
mp si C3- sera - partial bazin apa - 
pret 198.380 euro. Licitatia va avea 
loc la data de 31/05/2016 orele 12, in 
Ploiesti, P-ta Victoriei, nr.7, bl. A Est, 
ap.51, jud Prahova. Persoanele inte-
resate  vor depune documéntele de 
participare la licitatie cu o zi inainte 
de data licitatiei, intre orele 10-12,  
insotite de taxa de garantie de 10%. 
In cazul in care bunurile nu se vor 
vinde, licitatia va fi reluata in datele 
de  07 /06 /2016 ,  14 /06 /2016 , 
21/06/2016 si 28/06/2016 orele 12,00. 
Informatii suplimentare la tel: 
0744920534 si www.tempoinsolv.ro.

l Subscrisa EVRIKA INSOL-
VENCY IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator av. Liscan Aurel, 
in calitate de lichidator judiciar al 
MIBA TELECOM 2002 SRL 

desemnat prin Sentinta Civila nr. 
2926 din data de 26.09.2014, pronun-
tata in Dosar nr. 3865/93/2013 aflat 
pe rolul Tribunalului Ilfov, Sectia 
Civila, anunta scoaterea la vanzare a 
bunului imobil aflat in proprietatea 
MIBA TELECOM 2002 SRL 
compus din teren extravilan in 
suprafata de 3.000 mp situat in 
Com. Stefanestii de Jos, T11, 
PA45/2/17, Jud. Ilfov, in valoare 
totala de 7.500 euro. Vanzarea 
bunului imobil apartinand societatii 
falite se va organiza in data de 
03.06.2016, ora 15.00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunul imobil nu se va vinde la 
termenul de licitatie stabilit se vor 
organiza alte 7 (sapte) licitatii in 
data 10.06.2016, 17.06.2016, 
24.06.2016, 01.07.2016, 08.07.2016, 
15.07.2016 si 22.07.2016, la aceeasi 
ora si in aceleasi conditii conform 
regulamentului stabilit in adunarea 
creditorilor din data de 23.05.2016. 
Locul de desfasurare a licitatiilor va 
fi stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii 
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, 
unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunului imobil, pretul 
acestuia, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de organi-
zare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, 
sector 3. Costul unui caiet de sarcini 
este de 300 lei pentru bunul imobil 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 
Fiscal Orășenesc Bușteni anunţă organizarea licitaţiei privind 
vânzarea unui autoturism marca Citroen C3 (an fabricație 2007, 
culoare alb, nr. identificare VF7FC8HZC28928505, serie motor 
1863763, stare tehnică satisfacatoare, rulaj peste 250.000 km,în 
circulație), la sediul din oraş Buşteni, str. Nestor Ureche, nr.3, în 
data de 09.06.2016, ora 13.00. Autoturismul este proprietatea 
debitorului Budără Tiberiu Lucian, cu domiciliul fiscal în localitatea 
Sinaia, B-dul Ferdinand, nr. 6, județul Prahova. Preţul de pornire 
al licitaţiei este de 4.745 lei, exclusiv TVA. Pentru bunul respectiv 
s-a constituit ipotecă legală, în favoarea A.J.F.P. Prahova - S.F.O. 
Bușteni, pentru obligaţiile fiscale restante ale debitorului. Anunţul 
nr. 20366/26.05.2016 poate fi consultat la sediul organului fiscal, 
la primărie şi pe site-ul A.N.A.F. (licitaţii). Pentru date 
suplimentare privind condiţiile de participare şi actele necesare la 
depunerea ofertelor, puteţi apela nr. de telefon 0244.320.155; 
persoană de contact: Aldea Cristin.
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exclusiv TVA. Achizitionarea caie-
tului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel.021.227.28.81.

l PRIVATE LIQUIDATION 
GROUP IPURL, numită lichidator 
în dosarul nr. 2925/111/2014 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind pe 
debitoarea S.C. VASCIP S.R.L., 
CUI: 16085283 scoate la vânzare 
prin licitație publică: AUTOTU-
RISM, marca Volkswagen, tipul 
Passat, cu 5 locuri, nr. de înmatricu-
lare BH 10 VSP, număr de identifi-
care WVWZZZ3BZ3E230747 la 
prețul de pornire la prima strigare: 
5.300 lei
Elemente de stoc (mărfuri obiecte de 
inventar, elemente de mobilier, rafturi, 
polițe de birou etc.) la prețul de pornire 
la prima strigare: 6.050 lei.Licitația va 
avea loc în 02.06.2016 ora 12:00 la 
sediul lichidatorului din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. Informații 
tel:0359463661 fax: 0359463662 
e-mail: office@plginsolv.ro.

l Anunţ privind organizarea licita-
ţiei de vânzare masă lemnoasă faso-
nată. Organizatorul licitaţiei: 
Direcţia Silvică Vrancea, cu sediul în 
strada Leopoldina Bălănuţă, nr.17, 
municipiul Focşani, judeţul Vrancea, 
tel.: 0237.221.300, fax: 0237.227.215, 
e-mail: office@focsani.rosilva.ro. 
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 
07.06.2016, ora 12.00. Locul desfăşu-
rării licitaţiei: Direcţia Silvică 
Vrancea, cu sediul în strada Leopol-
dina Bălănuţă, nr.17, municipiul 
Focşani, judeţul Vrancea. Tipul lici-
taţiei: licitaţie publică cu prezentarea 
ofertelor scrise în plic închis şi sigilat. 
Licitaţia este organizată şi se va 
desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.924/2015, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. Data şi ora organizării prese-
lecţiei: 02.06.2016, ora 14.00. Data şi 
ora-limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru prese-
lecţie şi înscrierea la licitaţie: 
01.06.2016, ora 16.00. Lista loturilor/
pieselor care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei şi pasul de licitare 
pentru fiecare lot/piesă sunt afişate la 
sediul organizatorului şi pe site-ul: 
www.rosilva.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă fasonată oferit la 
licitaţie: 1.458,109m3, din care pe 
sortimente: -lemn pentru furnire 
estetice: 0,000(m3); -lemn pentru 
furnire tehnice: 0,000(m3); -lemn 
pentru cherestea: 702,292(m3); 
-lemn rotund şi despicat pentru 
industria celulozei şi hârtiei: 

507,520(m3); -lemn pentru mină: 
0,000(m3); -lemn pentru PAL şi PFL: 
83,140(m3); -lemn rotund de foioase 
şi răşinoase pentru construcţii: 
9 , 9 9 4 ( m 3 ) ;  - l e m n  d e  f o c : 
155,163(m3); şi, respectiv, pe specii şi 
grupe de speci i :   -răşinoase: 
169,431(m3); -fag: 700,204(m3); 
-stejar, gorun: 32,260(m3); -cer, 
gârniţă:  0,000(m3);  -salcâm: 
5,650(m3); -cireş: 24,100(m3); 
-paltin:  35,612(m3);  -frasin: 
0,000(m3); -tei: 209,450(m3); -plop: 
193 ,540(m3) ;  -d iverse  tar i : 
7 7 , 8 4 2 ( m 3 ) ;  - d i v e r s e  m o i : 
10,020(m3). Masa lemnoasă faso-
nată oferită spre vânzare provine din 
fondul forestier proprietate publică 
certificat în sistemul Forest Stewar-
dship Counci l  (FSC).  Masa 
lemnoasă fasonată rămasă neadju-
decată după încheierea licitaţiei se 
poate adjudeca prin negociere, în 
data de 07.06.2016 după licitaţie, în 
condiţiile prevăzute de prezentul 
regulament şi de alte reglementări în 
vigoare. Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizatorului 
licitaţiei începând cu data de: 
27.05.2016. Alte informaţii privind 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 
-dacă la licitaţie se prezintă un 
singur ofertant, piesa/lotul nu se 
supune licitării şi nu se poate adju-
deca prin licitaţie. Pentru informaţii 
şi date suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei: persoană 
de contact: ing.Olteanu Titi, telefon: 
0237.221.300 sau 0237.222.391, 
e-mail: office@focsani.rosilva.ro, fax: 
0237.227.215.  

l Anunţul privind organizarea lici-
taţiei intermediară pentru vânzarea 
de masă lemnoasă pe picior 
producţia anului 2016. Organiza-
torul licitaţiei: Direcţia Silvică 
Vrancea, cu sediul în municipiul 
Focşani, str.Leopoldina Bălănuţă, 
nr.17, judeţul Vrancea, telefon: 
0237.221.300 sau 0237.222.391, fax: 
0237.227.215, e-mail: office@focsani.
rosilva.ro. Data şi ora desfăşurării 
licitaţiei: 07.06.2016, ora 10.00. Locul 
desfăşurării licitaţiei: Direcţia Silvică 
Vrancea, cu sediul în municipiul 
Focşani, str.Leopoldina Bălănuţă, 
nr.17, judeţul Vrancea. Tipul licita-
ţiei: licitaţie publică cu prezentarea 
ofertelor scrise în plic închis şi sigilat. 
Licitaţia este organizată şi se va 
desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.924/2015  cu modificările şi 
completările ulterioare. Data şi ora 
organizării preselecţiei: 02.06.2016, 
ora 14.00. Data şi ora-limită până la 
care poate fi depusă documentaţia 

pentru preselecţie şi înscrierea la 
licitaţie: 01.06.2016, ora 16.00. Lista 
partizilor care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei şi pasul de licitare 
pentru fiecare partidă, sunt afişate la 
sediul organizatorului şi pe site-ul: 
www.rosilva.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă pe picior oferit la 
licitaţie 12.964m3, din care pe natură 
de produse:  -produse principale: 
914(m3); -produse secundare: 
6.909(m3);  -produse de igienă: 
0(m3); -produse accidentale: 
5.141(m3); şi, respectiv, pe specii şi 
grupe de speci i :  -răşinoase: 
2.282(m3); -fag: 7.165(m3); -stejari: 
325(m3); -diverse tari: 1.142(m3); 
-diverse moi: 2.050(m3). Masa 
lemnoasă pe picior oferită spre 
vânzare provine din fondul forestier 
proprietate publică a statului certi-
ficat în sistemul Forest Stewardship 
Council (FSC). Masa lemnoasă pe 
picior rămasă neadjudecată după 
încheierea licitaţiei se poate adjudeca 
prin negociere, în data de 07.06.2016 
după licitaţie, în condiţiile prevăzute 
de prezentul regulament şi de alte 
reglementări în vigoare. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la sediul 
organizatorului licitaţiei începând cu 
data de: 27.05.2016, între orele 09.00-
14.00. Alte informaţii privind orga-
nizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 
-dacă la licitaţie se prezintă un 
singur ofertant, partida nu se supune 
licitării şi nu se poate adjudeca prin 
licitaţie. Pentru informaţii şi date 
suplimentare vă puteţi adresa orga-
nizatorului licitaţiei: persoană de 
contact: ing.Olteanu Titi, telefon: 
0237.221.300 sau 0237.222.391, 
e-mail: office@focsani.rosilva.ro, fax: 
0237.227.215.   

l 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: 
Comuna Căuaş, prin Consiliul Local 
al Comunei Cauaş, cod fiscal: 
3896836, localitatea Căuaş, nr.20, 
jud.Satu-Mare, tel/fax: 0261.873.416, 
persoană de contact: Cireap Lore-
dana Maria -secretar UAT Căuaş, 
e-mail persoana de contact: primari-
acauas@yahoo.com. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: -teren extravilan Căuaş în 
suprafaţă de 13.600mp din CF 
nr.101570 nr.cadastral 1553/1 arabi-
l,(valoare piaţă teren -0,75 lei/mp); 
-teren extravilan Căuaş în suprafaţă 
de 17.600mp din CF nr.101570 nr. 
cadastral 1552/2 arabil, (valoare 
piaţă teren -0,75 lei/mp); -teren 
extravilan Căuaş în suprafaţă de 
56.330 mp din CF nr.101571 nr. 
cadastral 1569/1 fâneaţă, (valoare 
piaţă teren -0,75 lei/mp); -teren 
extravilan Căuaş în suprafaţă de 
89.800 mp din CF nr.101571 nr.
cadastral 1566/1 fâneaţă, (valoare 
piaţă teren -0,75 lei/mp); -teren 
extravilan Căuaş în suprafaţă de 
17.770mp din CF nr.101571 nr. 
cadastral 1568 balta, (valoare piaţă 
teren -0,75 lei/mp); -teren extravilan 
Căuaş în suprafaţă de 10.400mp din 
CF nr.101571 nr.cadastral 1565 
neproductiv, (valoare piaţă teren 
-0,75 lei/mp); -teren extravilan 
Căuaş în suprafaţă de 6.800mp din 
CF nr.101571 nr. cadastral 15671 
balta, (valoare piaţă teren -0,75 lei/
mp); -teren intravilan Hotoan în 
suprafaţă de 6.687mp din CF 
nr.102765 nr. cadastral 102765 lot 1 
curţi construcţii, (valoare piaţă teren 
-2,88 lei/mp); -teren intravilan 
Hotoan în suprafaţă de 1.018mp din 
CF nr.102765 nr.cadastral 102765 lot 
3 curţi construcţii, (valoare piaţă 
teren -2,88 lei/mp); -teren intravilan 
Hotoan în suprafaţă de 10.916mp 
din CF nr.102765 nr. cadastral 
102765 lot 9 curţi construcţii, 
(valoare piaţă teren -2,88 lei/mp); 

-teren intravilan  Hotoan în supra-
faţă de 3.000mp din CF nr.102765 
nr. cadastral 102765  lot 4 curţi 
construcţii, (valoare piaţă teren -2,88 
lei/mp); -teren intravilan  Hotoan în 
suprafaţă de 1.145 mp din CF 
nr.102765  nr.cadastral 102765 lot 5 
curţi construcţii, (valoare piaţă teren 
-2,88 lei/mp); -teren intravilan 
Hotoan în suprafaţă de 1.377 mp din 
CF nr.102765 nr. cadastral 102765 
lot 7 curţi constructii, (valoare piaţă 
teren -2,88 lei/mp); -teren intravilan 
Hotoan în suprafaţă de 2.800 mp din 
CF nr.102765 nr. cadastral 102765  
lot 8 curţi construcţii,(valoare piaţă 
teren -2,88 lei/mp). 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: Persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire la sediul Primariei comunei 
Căuaş. Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Documentaţia de 
atribuire se găseşte la Casieria 
Primăriei Comunei Căuaş. Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 
-nu e cazul. 3.4.Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 14.06.2016, 
orele 10.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data limită de depunere  
documente participare licitatie: 
17.06.2016, orele 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Sediul 
Consiliului Local Căuaş, loc.Căuaş, 
n r. 2 0 ,  j u d e ţ u l  S a t u  M a r e . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă  documentatia de 
participare la licitatie: 1 exemplar. 
5.Data şi locul la care se va desfă-
şura licitatia publică: 17.06.2016, ora 
12.00 la sediul Consiliului Local al 
Comunei Căuaş, din localitatea 
Căuaş, nr.20, judeţul Satu Mare. 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: 
Judecătoria Carei, loc.Carei, Strada 
1 Decembrie 1918, Nr.38, Jud.Satu 
Mare, Tel: 0261.861.184, fax: 
0261.861.155, email: judecato-
ria-carei@just.ro. Termen: 5 zile de la 
data finalizării licitaţiei. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 26.05.2016.

l 1.S.C.FISE Electrica SERV S.A. 
-SISE Electrica Transilvania Nord, 
cu sediul în Cluj Napoca, str.Taberei, 
nr.20, Tel.: +40372.640.302, Fax: 
+40264.205.504, achiziționează 
„Punct conexiune anvelopă de beton, 
respectiv echipament comple-
mentar”, în cantitățile şi condițiile 
prevăzute în Documentația de atri-
buire. 2.Adresa la care se poate soli-
cita Documentația de atribuire: SISE 
Transilvania Nord, Cluj Napoca, str.
Taberei, nr.20, Tel.: +40372.640.302, 
+ 4 0 3 7 2 . 6 4 0 . 3 8 2 ,  F a x : 
+40264.205.504. Documentația de 
atribuire se pune la dispoziția opera-
torilor economici, în urma solicitării, 
în scris a acesteia. 3.Procedura apli-
cată: Licitație deschisă. 4.Locul de 
livrare a produselor: conform specifi-
cațiilor din Documentația de atri-
buire. 5.Natura şi cantitatea 
produselor ce se vor achiziționa: 
„Punct conexiune anvelopă de beton, 
respectiv echipament comple-
mentar” în cantitățile prevăzute în 
Documentația de atribuire. 6.
Termenul de livrare al produselor: 
maxim 30 zile de la semnarea 
contractului de furnizare. 7.Data 
limită de primire a ofertelor: 
09.06.2016, ora 12.00. Data deschi-
derii ofertelor: 09.06.2016, ora 12.30. 

8.Adresa la care se depun ofertele: 
sediul SISE Transilvania Nord, Cluj 
Napoca, str.Taberei, nr.20, secretariat 
general. 9.Limba de redactare a 
ofertelor: limba română. 10.Perioada 
de valabilitate a ofertei: 60 de zile de 
la data deschiderii ofertelor. 11.
Criteriul de atribuire a contractului: 
„prețul cel mai scăzut”.

Subscrisa VIA INSOLV SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică pornind de la pretul de 
evaluare redus cu 20% urmatoarele 
proprietati imobiliare apartinand 
Foraj Bucuresti SA:- teren in supra-
fata de 46.611 mp, 25 de constructii, 
drumuri interioare ateliere, imprej-
muire din beton, platforma pentru 
depozitare, instalatie de canalizare 
pentru ape pluviale, instalatie de 
canalizare pentru ape menajere, 
instalatie electrica forta, retea elec-
trica de alimentare, retea electrica 
exterioara pentru iluminat, retea 
exterioara pentru alimentare cu apa, 
retea gaze, subtraversare sosea 
conducta de alimentare cu apa, 
module radiante, post de transfor-
mare, tablouri electrice, centrala 
termica, situate in Boldesti - Scaeni, 
str. Gloriei, nr.29, judet Prahova, pret 
2.130.660 lei fara TVA;- teren intra-
vilan in suprafata de 19.523 mp, 
situat in Floresti, judet Prahova, pret 
274.817,60 lei fara TVA;- teren intra-
vilan in suprafata de 433,11 mp, 
situat in Bucuresti, str. Dej, nr.2-4, 
sector 1, pret 364.422,40 lei fara 
TVA;- teren in suprafata de 1.030 
mp si sonda nr.2662, situate in 
Otopeni, judet Ilfov, pret 379.010,40 
lei fara TVA;- teren in suprafata de 
947 mp, sonda nr.2663, situate in 
Otopeni, jud. Ilfov, pret 451.364 lei 
fara TVA;- teren in suprafata de 835 
mp si sonda nr.2664, situate in 
Otopeni, judet Ilfov, pret 68.404 lei 
fara TVA;- teren in suprafata de 
1.024 mp si sonda nr.2666, situate in 
Otopeni, judet Ilfov, pret 194.033,60 
lei fara TVA;- teren in suprafata de 
1.555 mp si sonda nr.1582, situate in 
Jimbolia, judet Timis, pret 27.852 lei 
fara TVA;- teren in suprafata de 
1.500 mp si sonda nr.4630, situate in 
Jimbolia, judet Timis, pret 27.162,40 
lei fara TVA;- teren extravilan 
(pasuni) in suprafata de 30.200 mp, 
situat in com. Porumbacu de Jos, sat 
Colun, judet Sibiu, pret 77.099,20 lei 
fara TVA.- apartament in litigiu in 
suprafata desfasurata de 59,02 mp, 
situat in Oradea, judet Bihor, 
pornind de la pretul de evaluare 
redus cu 10%, respectiv 87.390 lei 
fara TVA.Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la lici-
taţie cu o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în data de 
01.06.2016, ora 15/00. In cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată 
în ziua de 08.06.2016, 15.06.2016, 
22.06.2016 respectiv 29.06.2016 la 
aceeasi ora la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

ÎNCHIRIERI OFERTE

Inchiriem spatiu comercial, 
500mp, zona Cultural, vis-à-vis de 
piata, langa serviciul parcari auto 
p r i m a r i e ,  t r a f i c  i n t e n s . 
0744.48.76.33

PROPUNERI AFACERI  
l De vânzare societate comercială 
în funcţiune, autorizată, fără obli-
gaţii restanţe, cu profil producţie 
chimică, situată în comuna Valea 
Călugărească, PRAHOVA, având:-
Teren 5.850mp; -Două clădiri de 
producţie dotate cu: reactoare, rezer-
voare, malaxoare, concasor, mori, 
centrifuge, calcinator, filtre, pompe; 

-Clădire administrativă, laborator, 
magazii; -Toate utilităţile. Preţul de 
vânzare se stabileşte prin negociere 
directă. Tel./Fax: 0244.236.620; 
0244.235.551; 0744.341.910

PIERDERI  
l Bratu Tudorel pierdut certificat 
marfă conducător auto 02222123000 
eliberat la 19.10.2013. Îl declar nul.

l Declar pierdute (nule) chitanţe 
pentru plata ratelor aferente 
contractului de vânzare cumpărare 
27635/1992 pe numele Grapă Stelian 
Petre.

l PIERDUT cetificat constatator nr. 
8051/16.03.2016 al SC E&G 
CONSULT SRL. Il declar nul.

l SC Safety & Security Advisor 
SRL,  C .U. I .  34225610 ,  n r.
J40/3071/2015, sediu Str.Grigore 
Cobalcescu, nr.41, corp C, sc.2, ap.1, 
camera.1, sector.1, Bucuresti, pierdut 
urmatoarele documente certificat de 
inregistrare fiscala, certificat consta-
tator sediu social, certificat consta-
tator activitate desfasurata la terti. 
Le declar nule. 0722.338.576.

l Pierdut Contract vânzare-cumpă-
rare cu plata în rate nr.3455/4/1990 
eliberat în 5.12.1990, pe numele Lugoji 
George şi Doiniţa. Îl declar nul.

l Pierdut Adeverinţă plată integrală 
rate apartament, pe numele Popescu 
Adriana Mădălina. O declar nulă.

l Pierdut Contract împurumut 
CEC nr.31007/1993, pe numele Ivăn-
cică Costică. Îl declar nul.

l P.F.A. Savencu Dragoş- Ionuț cu 
sediul în satul Dunavățu de Jos, 
comuna Murighiol, județul Tulcea 
pierdut mărci de pescuit comercial. 
Se declară nule.

DISPARIȚII
S-a deschis procedura de declarare a 
morţii, dosarul 3800/301/2016, a 
numitului Raducan Ioan, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Bucureşti, 
sector 3, str.Foişorului, nr.95, bl.3, 
sc.2, et.1, ap.27, născut la data de 
15.01.1945 în com.Luica, jud.Călă-
raşi, fiul lui Niculae şi Stana. 
Invităm orice persoană care 
cunoaşte date în legătură cu 
persoana dispărută, să se adreseze 
Judecătoriei Sectorului 3, Bucureşti.

COMEMORĂRI

Cu durere în suflet soţia anunţă 
omagierea împlinirii a 7 ani de la 
trecerea la cele veşnice a celui ce 
a  fos t  COMANDANTUL 
TRUPELOR RADIOTEHNICE 
GENERAL LOCOTENENT (R) 
IORDACHE NECULAI. Cere-
monia va avea loc sâmbătă 28 
mai ora 11,30 la Cimitirul 
Ghencea Militar. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active, 
aparținând SC Promar Executiv MM - Pitești, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Teren în suprafață de 2000 mp, 
tarla 19, parcela 1325, situat în localitatea.Stefănești, sat Golești, 
jud. Argeș, 37.500 lei; Teren intravilan, în suprafață de707 mp, 
situat în comuna Cocu, sat Făcălești, punctul ''Făcălești'', jud. 
Argeș, 2.250 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, 
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 
Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 13.06.2016, 
ora 14.00. Licitația va avea loc în data de 14.06.2016, ora 11.00, 
la Sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin 2,camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe 
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla 
de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 
2, camera 5, tel. 0248.211.511 - 3410.




