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OFERTE SERVICIU
l Societatea Instal Roland S.R.L. 
angajează vinificator-oenolog.
Pentru detalii sunati la nr. de tel: 
0744.697.539

Faiantari, zugravi, muncitori 
necalificati in domeniul 
constructiilor. Oferim salarii 
foarte atractive. Informatii la 
nr: 0786330337

l Primăria Comunei Valea Călu-
gărească organizează concurs de 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcțiilor contractuale de 
execuție vacante de: –functie 
contractual de execuţie de asistent 
medical în cadrul Cabinetelor 
medicale din unităţile de învăţă-
mânt –2 posturi ,  conform 
HG286/2011. Condiţiile specifice: 
-studii postliceale sanitare absol-
vite cu certificate de competenţe 
profesionale; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţie minim un an; -certificat de 
membru OAMGMAMR  vizat la 
zi. Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei comunei Valea 
C ă l u g ă r e a s c ă ,  d u p ă  c u m 
urmeaza: -29 iulie–11 august 
2016: -termenul de depunere a 
dosarelor; -17 august 2016: 
-selecţia dosarelor; -22 august 
2016: -proba scrisă, ora 10.00; -24 
august 2016: -interviu, ora 10.00. 
R e l a ţ i i  s u p l i m e n t a r e : 
tel.0244.235.444; 0764.967.077;  
-Compartiment  Resurse Umane:  
-Viorica Mocanu.

l Comuna Bănia, prin reprezen-
tant legal Bălan Silvestru-Primar, 
cu sediul în localitatea Bănia, nr. 
120, judeţul Caraş-Severin, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-asistent medical comunitar –1 
post, conform HG286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba  scr i să  în  data  de 
22.08.2016, ora 12.00; -Proba 
interviu în data de 25.08.2016, ora 
12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: şcoală postliceală 
profil sanitar cu diplomă/certificat 
de absolvire; -dovadă membru: –
Ordinul Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asisten-
ţilor Medicali din România în 
termen de valabilitate; -vechime 
în specialitate: minimum 6 luni. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei din comuna Bănia, nr. 
120, județul Caraş-Severin. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăria comunei Bănia, nr.120, 
persoană de contact: Puia Iliu-
ță-Mihai, telefon: 0769.285.988.

l Direcţia Fiscală Braşov, cu 
sediul în Braşov, Strada Doroban-
ţilor, nr. 4 organizează concurs 
conform Legii nr. 188/1999, 
pentru ocuparea funcţiilor 
publice vacante, de: -1 post de 
Referent cls. III grad profesional 
superior. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data 
de 29.08.2016, ora 10:00; -Proba 
interviu în maxim 5 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -să aibă studii medii 
liceale, respective studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat. -vechimea în specia-
litatea studiilor este de minim 9 
ani necesare exercitării funcţiei 
publice; Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Direcţiei Fiscale Braşov. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Direcţiei Fiscale Braşov, 
Secretariatul  Comisiei  De 
Concurs telefon 0268/474.440  
interior 232.

l Grădin i ţa  cu  Program 
Prelungit Căsuţa cu Poveşti, cu 
sediul în localitatea Bistriţa, str.
Zibrului, nr.9, judeţul Bistriţa-Nă-
săud, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: Îngrijitor copii, 
număr posturi: 1 (unu), conform 
HG286/23.03.2011, modificată de 
HG1027/2014. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 22.08.2016, ora 9.00;  
-Proba interviu în data de 
22.08.2016, ora 10.30; -Proba 

practică în data de 22.08.2016, 
ora 11.30. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -Studii medii; -Experi-
enţă în domeniu; -Disponibilitate 
program flexibil. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs  până la  data  de : 
12.08.2016, ora 12.00, la sediul 
Grădiniţei cu Program Prelungit 
Căsuţa cu Poveşti Bistriţa. Relaţii 
suplimentare la sediul: Grădiniţei 
cu Program Prelungit Căsuţa cu 
Poveşti Bistriţa, persoană de 
contact: Brănişteanu Rodica, 
telefon: 0263.212.265, fax: 
0263.212.265, e-mail: casutacupo-
vestibn@yahoo.com 

l Primăria comunei Mănăstireni, 
cu sediul în Mănăstireni, nr.222, 
judeţul Cluj, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
cont rac tua l  aprobat  pr in 
H.G.nr.286/2011, modificat şi 
completat de H.G.nr.1027/2014, în 
cadrul instituţiei. Denumirea 
postului: Şofer autospecială de 
stins incendii din cadrul SVSU 
-post vacant contractual pe peri-
oadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-Nivelul studiilor: -Medii; -Permis 
de conducere categoria B, C, D, 
E, F. -Vechimea în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului: 3 ani. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: 
-Proba scrisă: data de 22 august 
2016, ora 10.00, la sediul Primă-
riei din Mănăstireni; -Proba prac-
tică: data de 22 august 2016, ora 
12.00, la sediul Primărei din 
Mănăstireni; -Proba de interviu: 
data de 22 august 2016, ora 14.00, 
la sediul Primăriei din Mănăsti-
reni. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 12 
august 2016, la sediul Primăriei 
din Mănăstireni. Date contract: 
Lăpuşte Leontina, telefon: 
0745.634.105, 0264.375.266.

l Primăria comunei Siliştea, 
judeţul Constanţa, organizează, 
în conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 286/2011, pentru apro-
barea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, la sediul instituţiei din 
strada Primăriei, nr.121, comuna 
Siliştea, concurs pentru ocuparea 
următoarei funcții contractuale 
temporar vacante: Paznic, clasa 
12, coeficient de ierarhizare 1.3. 
Studii: medii sau generale. 
Vechime: -nu este necesară. 
Concursul se va desfăşura în data 
de 12 august 2016, ora 10.00 
-proba scrisă şi 16 august 2016, 
ora 10.00 -interviu pentru candi-
daţii admişi la proba scrisă. Dosa-
rele de înscriere la concurs se 
depun la secretariatul comisiei de 
concurs în termen de 5 zile lucră-
toare de la data afişării anunţului. 
Relaţii la telefon: 0241.820.449 
-sediul Instituţiei: localitatea 
Siliştea, strada Primăriei,  nr.121, 
jud.Constanţa.

l Comisia Naţională pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare, 
cu sediul în Bucureşti, B-dul 
Libertăţii nr.14, sector 5, organi-
zează la data de 22 august 2016, 
ora 10.00 (proba scrisă) la sediul 
din Str. Lt. Zalic, nr.4, sector 6, 
concurs pentru ocuparea pentru 
perioadă nedeterminată a urmă-
toarelor posturi vacante de 
execuție, de natură contractuală: 
-Consilier debutant- în cadrul 
Compartimentului Analize de 
Securitate Nucleară, Direcția 
Ciclul Combustibilului Nuclear– 
1  post: Pregătire tehnică superi-
oară de lungă durată (cursuri zi, 
cel puțin 4 ani), absolvent al unei 
universități în domeniul ştiințelor 
exacte; Perfecționare/ specializare 
în domeniul energeticii nucleare/ 
asigurării securității nucleare şi/
sau securității radiologice; Studii 
de masterat (finalizate sau în 
curs) într-unul din domeniile 
menționate constituie un avantaj; 
Cunoştințe generale privind  
Legea 111/1996 republicată şi 
normele de securitate nucleară; 
Cunoştinţe tehnice generale 
privind proiectul centralei 
nuclearoelectrice (CNE) Cerna-
vodă şi modul de funcţionare al 
acesteia; Noțiuni de bază privind 
conceptele utilizate în normele de 
securitate nucleară precum: secu-
ritate nucleară; eveniment de 
inițiere; accident bază de proiect; 
protecția în adâncime; funcțiile 

generale de securitate nucleară; 
bazele de proiectare; evaluările de 
securitate nucleară; sistemele 
speciale de securitate nucleară; 
Limba engleză, nivel intermediar/ 
avansat; Disponibilitate pentru 
deplasări interne şi în afara țării 
în interes de serviciu; Vechimea în 
muncă sau specialitate necesară: 
NU; Locul de muncă- la sediul 
C.N.C.A.N. din Bucureşti, Str. Lt. 
Zalic, nr.4, sector 6; -Consilier 
debutant- în cadrul Comparti-
mentului Reglementări şi Stan-
darde Nucleare, Direcţia Ciclul 
Combustibilului Nuclear– 1  post: 
Pregătire tehnică superioară de 
lungă durată (cursuri zi, cel puțin 
4 ani); Inginer sau absolvent al 
unei universități în domeniul 
ştiințelor exacte; Perfecționare/ 
specializare în domeniul energe-
ticii nucleare/ asigurării securității 
nucleare şi/sau securității radiolo-
gice; Studii de masterat (finalizate 
sau în curs) într-unul din dome-
niile menționate constituie un 
avantaj; Cunoştințe generale 
privind  Legea 111/1996 republi-
cată şi normele de securitate 
nucleară; Cunoştinţe tehnice 
generale privind proiectul 
centralei nuclearoelectrice (CNE) 
Cernavodă şi modul de funcţio-
nare al acesteia; Noțiuni de bază 
privind conceptele utilizate în 
normele de securitate nucleară 
precum: securitate nucleară; 
eveniment de inițiere; accident 
bază de proiect; protecția în adân-
cime; funcțiile generale de securi-
t a t e  n u c l e a r ă ;  b a z e l e  d e 
proiectare; evaluările de securi-
tate nucleară; sistemele speciale 
de securitate nucleară; Limba 
engleză, nivel intermediar/ 
avansat; Disponibilitate pentru 
deplasări interne şi în afara țării 
în interes de serviciu; Vechimea în 
muncă sau specialitate necesară:  
NU; Locul de muncă- la sediul 
C.N.C.A.N.  din Bucureşti, Str. Lt. 
Zalic, nr.4, sector 6;-Consilier gr. 
IA în cadrul Compartimentului 
Surse Medicale de Radiaţii Ioni-
zante, Direcţia Autorizare Utili-
zare Radiaţii Ionizante– 1 post: 
pregătire superioară tehnică sau 
universitară, studii de lungă 
durată (inginer sau absolvent al 
unei universități, în domeniul 
stiințelor exacte);cursuri postuni-
versitare de specializare în radio-
protecție şi/sau în aplicațiile 
surselor de radiații ionizante, 
relevante pentru domeniul 
medical; Vechimea în muncă sau 
specialitatea necesară: minimum 

3 ani; călătorii cu frecvență relativ 
scazută, disponibilitate pentru 
lucru în program prelungit în 
anumite condiții;  Locul de 
muncă- la sediul C.N.C.A.N. din 
Bucureşti, Bd. Libertăţii, nr.14, 
sector 5; -Consilier debutant în 
Compartimentul Surse Medicale 
de Radiații Ionizante, Direcția 
Autorizare Utilizare Radiații 
Ionizante –1 post: pregătire supe-
rioară tehnică sau universitară, 
studii de lungă durată (inginer 
sau absolvent al unei universități, 
în domeniul ştiințelor exacte-fi-
zică/fizică medicală/ chimie); 
Studii de masterat (finalizate sau 
în curs) în fizica medicală consti-
tuie un avantaj; cursuri de specia-
lizare în radioprotecție şi/sau în 
aplicațiile surselor de radiații 
ionizante, cu precădere în dome-
niul medical, constituie un 
avantaj; Vechimea în muncă sau 
specialitatea necesară: NU; călă-
torii cu frecvența relativ scăzută, 
disponibilitate pentru lucru în 
program prelungit în anumite 
condiții; Locul de muncă- la 
sediul C.N.C.A.N. din Bucureşti, 
Bd. Libertăţii, nr.14, sector 5.
Dosarele de concurs se depun 
până la data de 16.08.2016, până 
la ora 15, la sediul din str. Lt. 
Zalic nr.4, sect. 6, la Comparti-
mentul Resurse Umane, persoane 
de contact Ghinea Petruta/ 
Cernat Magdalena, telefon 
021.316.34.93/ int.131.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Anticariat Aurora, cumpărăm 
tablouri, icoane vechi, grafică, 
carte veche românească, manus-
crise, autografe, cărți vechi şi noi, 
sfeşnice, mic mobilier, gramo-
foane, porțelan, diverse obiecte 
vechi.0751.221.166.

CITAȚII  
l Mitu Maria este citată în data 
de 03.08.2016 la Judecătoria 
C a r a n s e b e ş  î n  D o s a r  n r. 
1757/208/2016 în proces cu SC 
Aquacaras SA.

l Se citează Stănculescu Paul, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Canada, 909-88 Somerset Street 
W, Ottawa Ontario K2P OH6, 
pentru ca în data de 27.09.2016, 
ora 9,00, să se prezinte la Judecă-
toria Costeşti, judeţul Argeş, în 
calitate de pârât – Dosar nr. 
334/214/2015, reclamantă fiind 
Gheorghe Florica Claudia, pentru 
partajarea terenurilor menţionate 
în titlurile de proprietate nr. 
97389/29.08.1997; 
110208/12.07.2000 – autor Dedu 
(Stănculescu) S. Ion.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului 
Bucureşti, în temeiul Legii nr. 
421/2002, citează public proprie-
tarii/ deţinătorii vehiculelor 
degradate, aflate pe domeniul 
public, pentru luarea măsurilor de 
eliberare a domeniului public, 
pentru vehiculele: Renault 25, 
culoare gri - bd. Constantin Brân-
coveanu nr. 114, bl. M 1/1;  Dacia 
1300, culoare albastru - str. 
Izvorul Rece nr.1, bl. M 1/1; 
Smart, culoare alb-roşu, bd. 
Alexandru Obregia nr. 38A, bl. 
II34; Dacia, culoare albastru- str. 
Mixandrei nr. 101. În caz contrar 
se va dispune inventarierea, 
expertizarea, ridicarea, transpor-
tarea şi depozitarea într-un loc 
special amenajat, respectiv 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 18 
luna august, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Rotw Guard Security SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Greaca, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 15507312. Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, 
dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ 
scutit *): Tractor Farmer F-9258TE - nr. identificare F1DB4C10010126, serie motor CD4045L137446, 
58.425 lei, 20%; Tractor Farmer F-9258TE - nr. identificare F1DB4C10010131, serie motor 
CD4045L141004, 51.750 lei, 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru 
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 
Municipiului Giurgiu; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0246.216705, tastele 2 și 1, cu domnul Dan Buzea. Data afișării: 28.07.2016.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de 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 Asnet Telecom SRL - Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire: Autoturism Mercedes Benz. Valoare [Ron, fără TVA]: 
20.322 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima 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 (plata să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma 
să poată fi confirmată că încasată de către Trezorerie) în contul 
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de 
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură 
Fiscală republicat, până în ziua de 16/08/2016. Licitația va avea 
loc în data de 17/08/2016, ora 11:00:00, la sediul Serviciului 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.
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Şoseaua Berceni nr.38A, Sector 4, 
Bucureşti.

l Comunicare hotărare civilă 
919/2016 din data de 21 iunie 
2016 Judecătoria Bolintin-Vale 
Admite acţiunea formulată de 
reclamanta Turner Teodora 
Virginia, dom. în oraş Bolin-
tin-Vale Bd.Republicii Bl.B3 Sc.B 
et.1 ap.67 Jud.Giurgiu, în contra-
dictoriu cu pârâtul Turner Jordan 
Christopher, dom. în SUA, Cali-
f o r n i a ;  C o s t a  M e s a  C A 
92627,711W,17 TH,STE H 6. 
Dispune desfacerea căsătoriei 
părţilor încheiată la data de 
12.01.2013 şi înregistrată sub 
numărul 1 în Registru de stare 
civilă al Primăriei Bolintin-Vale, 
judeţul Giurgiu, din culpa exclu-
sivă a pârâtului. Incuviinţează ca 
reclamanta să păstreze numele 
dobândit în timpul căsătoriei, 
acela de "TURNER". Ia act faptul 
ca nu s-au solicitat cheltuieli de 
judecată. Cu drept de apel în 
termen de 30 zile de la comuni-
care. Pronunţată în şedinţa 
publică de 21.06.2016.

l Numita Ganea Ionela-Cata-
l ina,  cu ultimul domicil iu 
cunoscut in Sanduleni, Jud.
Bacau, este citata in data de 
16.08.2016, ora 9:00, la Judeca-
toria Adjud, cu sediul in Str.
Copacesti, nr.2-4, cod postal 
625100, completul C3 -Civil 
-Miercuri, sectia Comun 2011,in 
calitate de parata in dosarul 
nr.1883/173/2015, pentru cauza 
care are ca obiect Partajul judici-
ar,reclamanta fiind Cucu Marga-
reta.

DIVERSE  
l În temeiul art. 99 alin. (3) din 
Legea 85/2014 comunicăm 
deschiderea procedurii generale 
de insolvenţă a debitorului SC 
Pema Ovin SRL, CIF:28023330, 
J 1 1 / 6 9 / 2 0 1 1 ,  d o s a r  n r. 
3512/115/2016-Tribunalul Caras 
Severin. Termen pentru depu-
nerea cererilor de creanţă la 
05.09.2016; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor la 26.09.2016; Termen 
pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Procedu-
rilor de Insolvenţă a tabelului 
preliminar şi pentru afişarea 
tabelului definitiv al creanţelor la 
24.10.2016. Administrator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă SPRL

l Se comunică dispozitivul 
sentinței civile nr. 6176/19 mai 
2016 a Judecătoriei Iaşi din dosar 
nr. 17089/245/2015: Admite 
cererea formulată de reclamantul 
Moisi Vasile Leonard, CNP 
1730816221200, domiciliat în Iaşi, 
B-dul Tudor Vladimirescu, nr.89, 
sc.B, et.1, ap.5, județ Iaşi, în 
contradictoriu cu pârâta Moisi  
Carmen, 2770630221237, domici-
liată în Iaşi, str. Grădinari, nr.6, 
bl.A4-5, sc.B, ap.2, județ Iaşi, 
citată prin publicitate. Constată 
că în timpul căsătoriei părților a 
fost dobândit prin contribuția de 
100% a reclamantului, aparta-
mentul cu două camere, situat în 
Iaşi, B-dul Tudor Vladimirescu, 
nr.89, sc.B, et.1, ap.5, jud. Iaşi, 
conform contractului de vânzare 
cumpărare autentificat sub nr. 
261/03.10.2006 de B.N.P. Crăciu-
nescu Ionuț Liviu, imobil în 
valoare de 103.534,93 lei. Dispune 

sistarea stării de devălmăşie 
astfel: Atribuie reclamantului, în 
deplină proprietate, apartamentul 
cu două camere, situat în Iaşi, 
B-dul Tudor Vladimirescu, nr.89, 
sc.B, et.1, ap.5, jud. Iaşi, în 
valoare de 103.534,93 lei . 
Constată că reclamantul nu dato-
rează pârâtei sultă. Obligă recla-
mantul să plătească statului suma 
de 5.176,74 lei, cu privire la care a 
beneficiat de ajutor public judi-
ciar. Ia act de faptul că recla-
mantul nu a solicitat acordarea 
cheltuielilor de judecată. Cu drept 
de apel în 30 de zile de la comuni-
care, cererea de apel urmând a fi 
depusă la Judecătoria Iaşi. 
Pronunțată în şedință publică, azi 
19.05.2016.

ADUNĂRI GENERALE  
l Completare la Convocarea 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţ ionar i lor  d in  data  de 
29.08.2016:
În temeiul prevederilor art. 117 
indice 1 din Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Preşedin-
tele Consiliului de Administraţie 
al Societăţii ENGIE Romania 
S.A. (anterior GDF SUEZ Energy 
Romania), societate cu sediul 
social în Bucureşti, bd. Mărăşeşti, 
nr. 4-6, sector 4, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului cu 
nr. J40/5447/2000, Cod Unic de 
Înregistrare 13093222 („Socie-
tatea”), completează, la solici-
tarea acţionarului Statul Român 
prin Ministerul Energiei, ordinea 
de zi a Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor convocată în 
data de 29.08.2016, ora 11.00, şi 
p u b l i c a t ă  î n  M . O f . 
2654/20.07.2016 cu un nou punct 
respectiv: 1.  Aprobarea modifi-
cării componentei Consiliului de 
administraţie al Societăţii, la soli-
citarea acţionarului Statul 
Român, prin Ministerul Energie. 
Informatiile cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu şi califi-
carea profesională a persoanelor 
propuse pentru funcţia de admi-
nistrator sunt puse la dispoziţia 
acţionarilor. Ca urmare a acestor 
completări Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor convocată în data de 
29.08.2016, ora 11.00 este urmă-
toarea:1. Aprobarea încheierii 
contractului de vânzare cumpă-
rare părţi sociale dintre societatea 
ENGIE Servicii S.R.L. (societate 
afiliată a ENGIE Romania) şi 
societatea Cofely Building 
Services & Maintenance S.R.L. 2. 
Mandatarea reprezentatului 
ENGIE Romania în Adunarea 
Generală a ENGIE Servicii  
S.R.L. pentru a aproba (i) înche-
ierea contractului de vânzare 
cumpărare părţi sociale dintre 
societatea ENGIE Servicii S.R.L. 
şi societatea Cofely Building 
Services & Maintenance S.R.L. 
(ii) împuternicirea Directorului 
General al ENGIE Servicii S.R.L. 
de a semna contractul de vânzare 
cumpărare părţi sociale precum şi 
orice alte acte/ documente nece-
sare finalizării tranzacţiei, de a 
efectua formalităţile necesare la 
Registrul Comerţului şi /sau alte 
instituţii interesate. 3.  Aprobarea 
modificării componentei Consi-
liului de administraţie al Socie-
tăţii, la solicitarea acţionarului 
Statul Român, prin Ministerul 
Energie. Informatiile cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea profesională a persoa-
nelor propuse pentru funcţia de 

administrator sunt puse la dispo-
ziţia acţionarilor. Documentele şi 
materialele aferente subiectelor 
incluse pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, pot fi consultate de 
acţionarii interesaţi, la sediul 
societăţii, în zilele lucrătoare, 
între orele 9:00–15:00.  La 
A.G.O.A. sunt îndreptăţiți să 
participe şi îşi pot exercita dreptul 
de vot numai acţionarii înregis-
trați în Registrul Acționarilor 
Societății la data A.G.O.A., fie 
personal (prin reprezentanții 
legali) fie prin reprezentant, pe 
bază de procură specială. Accesul 
acţionarilor îndreptățiţi să parti-
cipe la A.G.O.A. va fi permis în 
cazul persoanelor fizice care 
reprezintă acționari persoane 
juridice, pe bază de procură 
specială, depusă în conformitate 
cu prevederile legale aplicabile. 
Procurile speciale însoţite de 
actele de identificare ale acționa-
rilor pot fi transmise şi prin e-mail 
cu semnătura electronică extinsă 
încorporată conform Legii nr. 
455/2001 privind semnătura elec-
tronică, la adresa: „traian.
capota@ro.engie.com’’ menţio-
nând la subiect „pentru A.G.O.A. 
din data de 29.08.2016”, cu 
condiţia ca exemplarul original să 
fie depus/expediat astfel încât să 
fie înregistrate la Societate cu cel 
puţin 48 de ore înainte de data 
A.G.O.A. Unul sau mai mulţi 
acționari reprezentând individual 
sau împreună cel puțin 5% din 
capitalul social al Societății au 
dreptul, în condițiile legii, să 
introducă noi puncte pe ordinea   
de zi, prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire/ curierat 
înregistrate la Societate în terme-
nele prevăzute de lege.  Termenul 
limită până la care acţionarii îşi 
pot exercita drepturile menționate 
mai sus este de maxim 15 zile de 
la data publicării convocatorului 
în Monitorul Oficial al României. 
Orice acţionar interesat are 
dreptul să adreseze întrebări refe-
ritoare la punctele de pe ordinea 
de zi şi activitatea Societății. 
Societatea va putea formula un 
răspuns general pentru întrebările 
cu acelaşi conținut. Răspunsul la 
întrebările acționarilor va fi dat în 
cadrul şedinței.

LICITAȚII  
l Subscrisa CII Chitu Adina 
Elena in calitate de lichidator 
judiciar, organizeaza la sediul sau 
profesional din Ploiesti, str. Cezar 
Bolliac, nr.16, jud. Prahova, LICI-
TATII PUBLICE in zilele de 
2,9,23 si 30 august 2016, ora 1500 
pentru vanzarea bunurilor mobile 
ale debitorului  RINDOCO 
MARKETING SERVICE SRL: 

autoturism marca Renaul Clio 
LBR 7, an de fabricatie 2005, 
pretul de pornire fiind de 1.425 
Euro (6.375 lei) pret fara TVA, 
redus cu 25% si vanzarea in bloc a 
bunurilor de natura stocurilor de 
marfuri la pretul de 448,22 lei 
fara TVA (tabachera cu bricheta 1 
buc, tabachera normala 4 buc, 
tuburi tigari si cartuse, aparat de 
rulat 7 buc, foite balishag 60 buc, 
tuburi  mentolate 6 buc, tuburi no 
stres 7 buc, tuburi Marlboro 65 
buc, tuburi primus 250 63 buc, 
tuburi primus 100 -109 buc, 
tuburi Lexington 1 buc, tuburi 
cartel 3 buc) Informatii la telefon 
0727889586.

l Flux SRL Galaţi, C.U.I. 
7758755, prin lichidator judiciar 
EXPERT AM IPURL, cu sediul 
în Galaţi, str. Plantelor, nr.7, 
d e s e m n a t  î n  D o s a r  n r. 
4310/121/2009*, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică, în datele de: 
02,09,16,23,30.08.2016, 
06.09.2016, ora 12.00 construcţie 
– hală + teren, situată în comuna 
Vânători, din care teren 2.252,53 
mp şi construcţie de 1.744 mp la 
80% din preţul stabilit prin 
raportul de evaluare, respectiv  
306.160 lei. Ofertanţii vor depune 
până la ora licitaţiei taxa de parti-
cipare la licitaţie de 2.000 lei şi 
garanţia de 10% din preţul de 
evaluare în contul colector al 
FLUX SRL deschis la BRD 
G a l a ţ i  n r . 
RO41BRDE180SV50789421800. 
Prezentul anunţ constituie şi noti-
ficare către creditori, debitori şi 
orice altă persoană interesată în 
cauză. Relaţii suplimentare la 
telefon 0236/470525; 0722654481.

l Orizont Beta SRL Galaţi, prin 
lichidator judiciar, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică, în 
datele de 02,09,16,23,30.08.2016, 
06.09.2016 ora 14.00, următoa-
rele bunuri: Echipamente tehno-
logice, obiecte de inventar la 
preţul de 3.550 lei, plus TVA şi 
stoc materii prime, stoc mărfuri 
specifice activităţii de producere 
tâmplărie aluminiu la preţul de 
31.113 lei, plus TVA, preţuri  la 
25% din preţul stabilit prin 
raportul de evaluare. Ofertanţii 
vor achita până la ora licitaţiei 
contravaloarea Caietului de 
sarcini şi garanţia de 10% din 
preţul de vânzare în contul 
colector al  ORIZONT BETA 
SRL, CUI 1631646, deschis la 
Banca Românescă Galaţi, nr.
RO30 BRMA 0180 0180 2170 
0000. Prezentul anunţ constituie 
şi notificare către creditori şi 
orice altă  persoană interesată în 
cauză. Relaţii suplimentare la 
t e l e f o n  0 2 3 6 / 4 7 0 5 2 5 ; 
0722/654481.

l Subscrisa Dinu Urse şi Asoci-
aţii SPRL în calitate de lichidator 
judiciar al SC Petroconstruct 
Carpaţi  SRL, având CUI: 
21384648, J23/797/200, cu sediul 
în Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 747 
C, Afumaţi, jud. Ilfov, desemnat 
prin Încheierea de şedinţă din 
11.03.2016 pronunţată de Tribu-
nalul Bucureşti, Secţia a VII-a 
Civilă în cadrul dosarului nr. 
59923/3/2010, aducem la cunoş-
tinţă următoarele: În cadrul 
Adunării Creditorilor din data de 
20.07.2016, a fost aprobată valori-
ficarea prin metoda negocierii 
directe cu cumpărator cunoscut a 
proprietăţii imobiliare garsonieră 
situată în str. General Petre 
Popovăţ Nr. 29-31, Etaj 1, Ap.3, 
Sector 6, Bucuresti, aparţinând 
SC Petroconstruct Carpaţi SRL. 
În urma desfăşurării şedinţei de 
negociere din data de 22.07.2016, 
oferta cea mai bună a fost de 
25.000 Euro. Pasul de supraofer-
tare este de 1.000 euro din preţul 
cel mai mare oferit de potentialii 
cumpărători.  Cei interesaţi vor 
depune la sediul social al lichida-
torului judiciar din Bucureşti, str. 
Buzeşti nr. 71, et.5, sector 1, ofer-
tele de supraofertare în conformi-
tate cu prevederile art.118 alin.4 
din Legea 85/2006 şi cu respec-
tarea celorlalte condiţii prevăzute 
în Caietul de sarcini în termen de 
30 de zile de la data publicării 
prezentului anunţ. Şedinţa de 
licitatie pentru situaţia în care, în 
termenul de 30 de zile se vor înre-
gistra oferte, va avea loc în data 
de 30.08.2016, ora 15.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
reşti, Str. Buzeşti nr.71, et. 5, 
sector 1. Informaţii suplimentare 
se pot  obţine la telefonul 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l Anunţ privind organizarea 
licitaţiei intermediară pentru 
vânzare de masă lemnoasă pe 
picior şi de masă lemnoasă faso-
nată. Organizatorul licitaţiei: 
Ocolul Silvic Dealu Negru, loc.
Orheiu Bistriţei, nr.25, tele-
fon+fax: 0263.271.823, e-mail: 
osdealunegru@yahoo.com. Data 
şi ora desfăşurării licitaţiei: 
10.08.2016, ora 11.00. Locul 
desfăşurării licitaţiei: Ocolul 
Silvic Dealu Negru, loc.Orheiu 
Bistriţei, nr.25. Tipul licitaţiei: 
licitaţie publică cu strigare. Lici-
taţia este organizată şi se va 
desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fond forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
HG nr.924/2015. Data şi ora orga-
nizării preselecţiei: 04.08.2016, 
ora 12.00. Data şi ora limită până 
la care poate fi depusă documen-

taţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: 03.08.2016, 
ora 16.00. Lista loturilor care se 
licitează, preţul de pornire a lici-
taţiei şi pasul de licitare pentru 
fiecare lot este afişată la sediul 
organizatorului, pe site-ul www.
ocoalederegim@yahoo.com. 
Volumul de masă lemnoasă pe 
picior oferit la licitaţie: 576mc, 
din care pe natură de produse: 
-produse principale :  0mc; 
-produse  secundare :  0mc; 
-produse de igienă: 576mc şi 
respectiv, pe specii şi grupe de 
specii: -răşinoase: 287mc; -fag: 
289mc; -stejari: 0mc. Volumul 
total de masă lemnoasă fasonată 
oferit la licitaţie 39.31mc, din care 
pe sortimente: -lemn pentru 
cherestea: 33.75mc; -lemn rotund 
de foioase şi răşinoase pentru 
construcţii, celuloză: 4.06mc; 
-lemn de foc: 1.5mc şi, respectiv, 
pe specii şi grupe de specii: -răşi-
noase: 11.3mc; -fag: 8mc; -stejari: 
-; -paltin: 20 mc. Masa lemnoasă 
pe picior oferită spre vânzare nu 
provine din fond forestier certi-
ficat. Masa lemnoasă rămasă 
neadjudecată după încheierea 
licitaţiei nu se poate adjudeca 
prin negociere, în aceeaşi zi sau în 
ziua următoare, în condiţiile 
prevăzute de prezentul regula-
ment şi de alte reglementări în 
vigoare. Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizato-
rului licitaţiei începând cu data 
de: 28.7.2016. Pentru informaţii şi 
date suplimentare vă puteţi 
adresa la Ocolul Silvic Dealu 
N e g r u ,  l a  t e l e f o a n e l e : 
0263.271.823, 0745.933.987, 
0745.613.106.

l Organizatorul l icitaţiei : 
Direcţia Silvică Teleorman, cu 
sediul în Alexandria, str.Mihăiţă 
Filipescu nr.3, jud.Teleorman, 
t e l . 0 2 4 7 / 3 1 2 . 3 3 3 ,  f a x 
0247/315.790, e-mail: office@
alexandria.rosilva.ro. Data şi ora 
desfăşurării licitaţiei: 11.08.2016, 
ora 11.00. Locul desfăşurării lici-
taţiei: sediul Direcţiei Silvice 
Teleorman, Alexandria, str.
Mihăiţă Filipescu nr.3, jud.
Teleorman. Tipul licitaţiei: 
publică cu prezentarea ofertelor 
scrise în plic închis şi sigilat 
pentru vânzare masa lemnoasă 
fasonată provenită din pădurile 
statului. Licitaţia este organizată 
şi se va desfăşura conform preve-
derilor Regulamentului de 
vânzare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.924/2015, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Data şi ora organizării preselec-
ţiei: 08.08.2016, ora 10.00. Data şi 
ora limită până la care se poate 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Admistrația pentru Contribuabili Mijlocii. Compartimentul 
Procedură Insolvență și Lichidări. Nr. 859/27.07.2016. Invitație 
de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală - 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - 
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, constituită la nivelul 
Regiunii Ploiești, invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista 
practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de 
Administrare Fiscală pentru zona a XIV-a, să depună până cel 
târziu la data de 04.08.2016, ora 12.00, ofertă în vederea 
desemnării unui practician în insolvență în dosarul de insolvență 
nr. 3354/105/2016 privind pe S.C. Infratel Net S.R.L., cu sediul 
Ploiești, str. Ștefan Greunceanu nr. 5, anxele 4-6: A-C - spațiu 
birouri, bl. L2, et. P, jud. Prahova CUI 18895650, aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova, întocmită conform prevederilor art. 16 din 
Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
nr. 1451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a 
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de 
Administrare Fiscală. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Admistrația pentru Contribuabili Mijlocii. Compartimentul 
Procedură Insolvență și Lichidări. Nr. 858/27.07.2016. Invitație 
de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală - 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - 
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, constituită la nivelul 
Regiunii Ploiești, invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista 
practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de 
Administrare Fiscală pentru zona a XIV-a, să depună până cel 
târziu la data de 04.08.2016, ora 12.00, ofertă în vederea 
desemnării unui practician în insolvență în dosarul de insolvență 
nr. 3233/105/2016 privind pe S.C. Asesoft Tehnologies S.R.L., cu 
sediul Ploiești str. Democrației nr. 28A, mansardă, jud. Prahova, 
CUI 30009338, aflat pe rolul Tribunalului Prahova, întocmită 
conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 privind 
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de 
către Agenția Națională de Administrare Fiscală.
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depune documentaţia pentru 
preselecţie şi înscriere la licitaţie: 
05.08.2016, ora 13.00. Lista lotu-
rilor de masă lemnoasă fasonată 
oferit la licitaţie, cu preţurile de 
pornire la licitaţie, este afişată la 
sediul unităţii şi poate fi accesată 
pe site-ul Regiei Naţionale a 
Pădurilor-Romsilva la adresa 
www.rosilva.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă fasonată oferit la 
licitaţie: 1506,144mc, din care pe 
sortimente: Lemn rotund pentru 
cherestea: 298,352mc; Lemn 
rotund şi despicat pentru indus-
t r i a  c e l u l o z e i  ş i  h â r t i e i : 
127,358mc; Lemn rotund pentru 
construcţii: 1080,434mc; din care 
pe specii şi grupe de specii: Stejar: 
6 6 , 9 5 8 m c ;  C e r,  g a r n i t a : 
632,108mc; Salcâm: 57,21mc; 
Frasin: 263,365mc; Tei: 31,00mc; 
Diverse tari: 154,20mc; Diverse 
moi: 301,303mc. Masa lemnoasă 
oferită la vânzare provine din 
fondul forestier proprietate 
publică a statului şi nu este certi-
ficat în sistemul Forest Stewart-
ship Council  (FSC).  Masa 
lemnoasă fasonată rămasă 
neadjudecată dupa încheierea 
licitaţiei, se poate adjudeca prin 
negociere în aceeaşi zi sau oferi la 
o noua licitaţie în condiţiile prevă-
zute de prezentul regulament şi 
de alte reglementări în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizato-
rului începând cu data de 
28.07.2016. Pentru informaţii 
suplimentare, se poate adresa 
organizatoru lu i  l i c i ta ţ ie i , 
persoana de contact ing.Ionescu 
Dimitrie,  tel .0247.312.333, 
0726.175.233.

l Organizatorul l icitaţiei : 
Direcţia Silvică Vrancea, cu 
sediul în strada Leopoldina Bălă-
nuţă, nr.17, municipiul Focşani, 
j u d e ţ u l  V r a n c e a ,  t e l . : 
0237.221.300, fax.: 0237.227.215, 
e-mail: office@focsani.rosilva.ro. 
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 
09.08.2016, ora 12.00. Locul 
desfăşurării licitaţiei: Direcţia 
Silvică Vrancea, cu sediul în 
strada Leopoldina Bălănuţă, 
nr.17, municipiul Focşani, judeţul 
Vrancea. Tipul licitaţiei: licitaţie 
publică cu prezentarea ofertelor 
scrise în plic închis şi sigilat. Lici-
taţia este organizată şi se va 
desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul fores-
tier proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
924/2015, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Data şi 
ora organizării preselecţiei: 
04.08.2016, ora 14.00. Data şi 
ora-limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru 
preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 
03.08.2016, ora 16.00. Lista lotu-
rilor/pieselor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei şi 
pasul de licitare pentru fiecare lot/
piesă sunt afişate la sediul organi-
zatorului şi pe site-ul www.rosilva.
ro. Volumul total de masă 
lemnoasă fasonată oferit la lici-
taţie: 2.394.200m3 din care pe 
sortimente:  -lemn pentru furnire 
estetice: -7.360(m3); -lemn pentru 
furnire tehnice: -0.000(m3); -lemn 
pentru cherestea: -916,019(m3); 
-lemn rotund şi despicat pentru 
industria celulozei şi hârtiei: 
-821.670(m3); -lemn pentru mină: 
-0,000(m3); -lemn pentru PAL şi 
PFL: -98.630(m3); -lemn rotund 
de foioase şi răşinoase pentru 
construcţii: -141.566(m3); -lemn 
de foc: -408.955(m3)  şi, respectiv, 

pe specii şi grupe de specii: -răşi-
noase:  -350.681(m3);  -fag: 
-757.328(m3);  -stejar, gorun: 
-128.255(m3); -cer, gârniţă: 
-0.000(m3); -salcâm: -27.570(m3); 
-cireş: -19.910(m3);  -paltin: 
-28.242(m3); -frasin: -1.000(m3); 
- te i :  -349 ,170(m3) ;  -p lop : 
-625,948(m3); -diverse tari: 
-103,096(m3); -diverse moi: 
-3,000(m3).  Materialele lemnoase 
fasonate oferite spre vânzare 
provin din fondul forestier 
proprietate publică certificat 
FSC® (FSC-C109255 ). Masa 
lemnoasă fasonată rămasă 
neadjudecată după încheierea 
licitaţiei, se poate adjudeca prin 
negociere, în data de 09.08.2016 
după licitaţie, în condiţiile prevă-
zute de prezentul regulament şi 
de alte reglementări în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizato-
rului licitaţiei începând cu data 
de: 28.07.2016. Alte informaţii 
privind organizarea şi desfăşu-
rarea licitaţiei: -dacă la licitaţie se 
prezintă un singur ofertant, piesa/
lotul nu se supune licitării şi nu se 
poate adjudeca prin licitaţie. 
Pentru informaţii şi date supli-
mentare vă puteţi adresa organi-
zatorului 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 Organizatorul l icitaţiei : 
Direcţia Silvică Vrancea, cu 
sediul în municipiul Focşani, str.
Leopoldina Bălănuță, nr.17, 
județu l  Vrancea ,  te lefon : 
0237.221.300 sau 0237.222.391, 
fax: 0237.227.215, e-mail: office@
focsani.rosilva.ro. Data şi ora 
desfăşurării licitaţiei: 09.08.2016, 
ora 10.00. Locul desfăşurării lici-
taţiei: Direcția Silvică Vrancea, cu 
sediul în municipiul Focşani, str.
Leopoldina Bălănuță, nr.17, 
județul Vrancea. Tipul licitaţiei: 
licitaţie publică cu prezentarea 
ofertelor scrise în plic închis şi 
sigilat. Licitaţia este organizată şi 
se va desfăşura conform prevede-
rilor Regulamentului de valorifi-
care a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.924/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare. Data şi 
ora organizării preselecţiei: 
04.08.2016, ora 14.00. Data şi 
ora-limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru 
preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 
03.08.2016, ora 16.00. Lista parti-
zilor care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei şi pasul de lici-
tare pentru fiecare partidă, sunt 
afişate la sediul organizatorului şi 
pe  s i te-u:  www.rosi lva.ro .  
Volumul total de masă lemnoasă 
pe picior oferit la licitaţie 
-5.547m3, din care pe natură de 
produse: -produse principale: 
-519(m3); -produse secundare: 
-2.768(m3); -produse de igienă: 
-0(m3); -produse accidentale: 
-2.260(m3) şi, respectiv, pe specii 
şi grupe de specii: -răşinoase: 
-1.832(m3); -fag: -2.415(m3); 
-stejari: -173(m3); -diverse tari: 
-462(m3); -diverse moi: -665(m3). 
Masa lemnoasă pe picior oferită 
spre vânzare provine din fondul 
forestier proprietate publică certi-
ficat FSC® (FSC-C109255). Masa 
lemnoasă pe picior rămasă 
neadjudecată după încheierea 
licitaţiei se poate adjudeca prin 
negociere, în data de 09.08.2016 
dupa licitatie, în condiţiile prevă-
zute de prezentul regulament şi 

de alte reglementări în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizato-
rului licitaţiei începând cu data 
de: 28.07.2016, între orele 09.00-
14.00. Alte informaţii privind 
organizarea şi desfăşurarea licita-
ţiei: -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 organizatorului lici-
taţiei: persoana de contact: ing.
O l t e a n u  T i t i ,  t e l e f o n : 
0237.221.300 sau 0237.222.391, 
e-mail: office@focsani.rosilva.ro, 
fax: 0237.227.215. 

PIERDERI  
l Dumitru Marius Constantin 
pierdut atestat transport marfă 
nr. 0181924000, atestat ADR nr. 
010221. Le declar nule.

l Pierdut carte interventii pentru 
casa de marcat ELTRADE, 
model EA 500D, seria ED136665 
la S.C Club Sport Fitness Center 
MV S.R.L avand Cod Unic de 
Inregistrare RO16838691 si 
numar de ordine in registrul 
comertului J23/1543/13.10.2004!

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala imobil, pe numele 
Neacsu Antonica. O declar nula. 

l Pierdut Contract vanzare-cum-
parare nr.122/2/1980, pe numele 
Patrui Viorel si Patrui Georgeta. 
Il declar nul.

l Pierdut Contract construire 
nr.420/9/1979 si Proces verbal 
predare primire din 28.09.1979, 
Volanschi Rodica. Le declar nule.

l Pierdut Act de concesiune 
nr.1956 din 27.02.2004, zona (figura) 
7, loc nr.2040, cimitir Dudesti 
Cioplea I, pe numele Beldie Ioana

l Pierdut atestat profesional 
transport marfă pe numele Radu 
Dorin– Călin, eliberată de A.R.R. 
Mehedinți. Se declară nul.

l S.C. WHITEDECOR S.R.L., 
C.U.I. 34773469, sediu social Bucu-
reşti, Sector 6, declar nule 5 ştampile 
rotunde identice, nenumerotate.

l S.C. Staff Collection S.R.L. cu 
sediul social în Bucureşti, B-dul 
Corneliu Coposu nr.5, bloc 103, 
scara A, etaj 3, apartament 7, 
Sector 3 şi datele de identificare 
C.U.I. 6003880 şi J40/13540/1994, 
declară pierdut şi nul certificatul 
constatator emis la data de 
20.04.2010 în urma declaraţiei tip 
M o d e l  2  c u  n u m ă r u l 
169916/15.04.2010.

l S.C. Puccini Investitii S.R.L. cu 
sediul în Bucureşti, Sector 2, 
C.U.I. 15392751, declară pierdut 
(nul) Registrul Unic de Control 
nr. 00531749 de la sediul social.

l Declar pierdut (nul) carnet 
veteran pe numele Hepenet 
Alexandru- Stefan, eliberat de 
U.M. 02515 B Bucureşti.

COMEMORĂRI  

ZAMVILOVICI  EDITH-
MOISE, GOLDA GRIMBERG, 
memoria lor e păstrată în sufletul 
meu ca o comoară pentru sacrifi-
ciul de sine în favoarea celor din 
jur. Iubiţi şi neuitaţi. Zina

publicitate




