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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Tâmplar cu experienţă, angajăm
pentru mobilier pal, mdf la comandă.
Atelier în zona Colentina, salariu
2.400lei. Tel:0736112178
l La data de 30.05.2016, ora 10,00,
Curtea de Apel Bucureşti organizează concurs, în condiţiile legii,
pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante pe durată nedeterminată: 1 post de merceolog (studii
medii) la Tribunalul Ialomiţa, 1 post
de muncitor (studii medii) la Tribunalul Teleorman. Condiţiile de participare şi actele necesare înscrierii la
concurs vor fi afişate la sediile instanţelor la care se află posturile vacante,
la sediul Curţii de Apel Bucureşti şi
pe pagina de Internet la adresa http://
www.cab1864.eu. Cererile şi dosarele
profesionale vor fi depuse la sediul
Curţii de Apel Bucureşti, Splaiul
Independenţei nr.5, mezanin M-04,
camera M1, până la data de
19.05.2016 (inclusiv).
l Primăria comunei Cernica, judeţul
Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei
contractuale de execuţie vacantă de
secretar dactilograf- Compartimentul
Juridic, Achiziţii Publice şi Autorizare Taxi din cadrul Primăriei
comunei Cernica. Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei
Cernica, judeţul Ilfov, în data de 25
mai 2016, la ora 11.00- proba scrisă şi
27 mai 2016 -interviul. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Primăriei
comunei Cernica, judeţ Ilfov.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 6 din
H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia
se afişează la sediul Primăriei
comunei Cernica, judeţ Ilfov.
Cerinţe: Studii medii liceale, minim 2
ani vechime. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei
comunei Cernica, judeţ Ilfov şi la
nr.de telefon (021)369.53.08.
l Spitalul Municipal „Caritas”, cu
sediul în localitatea Roşiorii de Vede,
str.Carpaţi, nr.33, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale temporar
vacante, conform HG 286/23.03.2011
de: -asistent medical principal PL =2
posturi; -infirmieră =2 posturi.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 19.05.2016,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
19.05.2016, ora 14.00. Pentru participarea la concurs pe posturile de asistent medical principal PL, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: a)Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau
Diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform HGR 797/1997;
b)5 ani vechime ca asistent medical;
c)Adeverinţă de promovare în grad

principal. Pentru participarea la
concurs pe posturile de infirmieră,
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: a)studii generale; b)curs organizat de OAMGMAMR; c)minim 6 luni vechime în
activitate. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul spitalului. Relaţii suplimentare la sediul:
Spitalului Municipal „Caritas”
Roşiorii de Vede, persoană de
contact: Stela Udrică telefon:
0247.406.689, fax: 0247.466.388.
l Spitalul Municipal „Caritas”, cu
sediul în localitatea Roşiorii de Vede,
str.Carpaţi, nr.33, judeţul Teleorman,
organizează concurs conform HG
286/2011, pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -asistent
medical PL de laborator =1 post;
-infirmieră =1post; -îngrijitoare curăţenie =2 posturi; -spălătoreasă =1
post. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
26.05.2016, ora 10.00; -Proba interviu
în data de 26.05.2016, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs pe
postul de asistent medical PL de
laborator candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)
absolvent de şcoală sanitară postliceală profil laborator sau echivalentă
sau Diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform HGR
797/1997 profil laborator; b)minim 6
luni vechime în activitate; c)Certificat
de membru OAMGMAMR. Pentru
participarea la concurs pe postul de
infirmieră, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)
studii generale; b)curs organizat de
OAMGMAMR; c)minim 6 luni
vechime în activitate. Pentru participarea la concurs pe posturile de
îngrijitoare curăţenie şi spălătoreasă
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: a)studii generale; b)minim 6 luni vechime în activitate. 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
Spitalul Municipal „Caritas” din
Roşiorii de Vede. Relaţii suplimentare la sediul: spitalului persoană de
contact: Stela Udrică, telefon:
0247.406.689, fax: 0247.466.388;
e-mail: caritasrosiori@yahoo.com
l Pentalog Romania SRL, cu sediul
in Brasov, Bdul.Garii, 13A, etaj 2,
jud. Brasov, angajeaza 1 (una)
persoana in functia de Programator,
pentru a-si desfasura activitatea la
sediul societatii. Descrierea postului:
Inginer software Java/JEE (programator) Responsabilitati: -Scrierea
specificatiilor tehnice aferente proiectului alocat; -Dezvoltarea modulelor
aplicatiei conform nivelului de calitate stabilit si cerintelor standard
aferente codarii, cu respectarea
termenelor asumate; -Testarea aplicatiilor si rezolvarea bug-urilor identificate; Cerinte: -Absolvent de studii

ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Bușteni. Anunț licitație. A.J.F.P. Prahova - S.F.O.
Bușteni, anunță organizarea licitației privind vânzarea unui
autoturism marca Citroen C3 (an fabricație 2007, culoare alb, nr.
identiﬁcare VF7FC8HZC28928505, serie motor 1863763, stare
tehnică satisfăcătoare, rulaj peste 250.000 km, în circulație), la
sediul din oraș Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 3, în data de
12.05.2016, ora 13.00. Autoturismul este proprietatea
debitorului Budără Tiberiu-Lucian, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Sinaia, B-dul. Ferdinand, nr. 6, județul Prahova. Prețul
de pornire al licitației este de 7.118 lei, exclusiv TVA. Pentru bunul
respectiv s-a constituit ipotecă legală în favoarea A.J.F.P. Prahova
- S.F.O. Bușteni, pentru obligațiile ﬁscale restante ale debitorului.
Anunțul nr. 15209/28.04.2016 poate ﬁ consultat la sediul
organului ﬁscal, la primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru
date suplimentare privind condiții de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon
0244.320155, persoană de contact Aldea Cristin.
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superioare in domeniul informatic;
-Experienta in domeniul informatic:
de minim 2ani; -Experienta in Java/
OOP; -Cunostinte medii de J2EE;
-Cunoasterea urmatoarelor
tool-uri:Eclipse, JUnit; -Experienta
in utilizarea sistemelor de versionare
a surselor: SVN/GIT/TFS; -Cunoasterea urmatoarelor tehnologii User
Interface: JSP, JavaScript, jQuerry,
HTML5, Primefaces; -Cunostinte
avansate de Hibernate, JPA, Spring;
-Experienta in dezvoltarea si integrarea Webservices (ex.Apache CXF,
Axis); -Experienta in utilizarea sistemelor de integrare continua: Jenkins/
Sonar; -Experienta in utilizarea
urmatoarelor sisteme de operare:Linux, Windows; -Cunoasterea
MySQL poate constitui un avantaj,
Buna intelegere a limbajului SQL;
-Initiativa, bune abilitati de comunicare si de lucru in echipa; -Flexibilitate, entuziasm, incredere in fortele
proprii; Cunostinte limbi straine:
-Cunostinte de limba straina: Franceza si engleza-nivel intermediar
Beneficii: Salariu motivant, tichete de
masa, asigurare medicala privata,
posibilitati de avansare si de dezvoltare profesionala, posibilitate de a
lucra intr-o echipa dinamica, multic u l t u r a l a . A s t e p t a m C V- u r i l e
dumneavoastra la adresa de e-mail:
safro@pentalog.fr sau la numarul de
fax: 0268/547.774 pana la data de
06.05.2016
l Primăria Municipiului Codlea,
jud. Braşov, organizează concurs de
recrutare în vederea ocupării următoarelor posturi, funcţii publice de
execuţie vacante: 1.Serviciul Contabilitate -Consilier cl.I grad profesional superior compartiment
salarizare-1 post Condiţii de participare:-studii superioare de lunga
durata absolvite cu diploma de
licenţă in domeniul economic vechime in specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice
minim 9 ani. 2.Direcţia arhitect sef
compartiment investiţii -consilier cl I
grad prof.principal – 1_post Condiţii
de participare:-studii superioare de
lunga durata absolvite cu diploma de
licenţă in domeniul tehnic (inginer
constructor), -vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice minim 5 ani. 3.
Direcţia arhitect sef Serviciul Achiziţii Patrimoniu compartiment
patrimoniu -consilier cl.I grad. prof.
asistent – 1_post. Condiţii de participare -studii superioare de lunga
durata absolvite cu diploma de
licenţă in domeniul: juridic sau
tehnic, -vechimea in specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice minim 1 an. 4.Direcţia arhitect sef Serviciul Achiziţii Patrimoniu compartiment achiziţii
-consilier cl.I grad profesional superior -1_post Condiţii de participare studii superioare de lunga durata
absolvite cu diploma de licenţă in
domeniul tehnic - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice minim 9 ani.
Condiţii de desfăşurare Selectarea
dosarelor de înscriere Proba scrisa
Interviu candidaţi admişi Data
25.05.2016 30.05.2016 01.06.2016,
ora 13:00 11:00 10 Locul Primăria
municipiului Codlea Primăria municipiului Codlea Primăria municipiului Codlea Condiţii de
desfăşurare Selectarea dosarelor de
înscriere Proba scrisa Interviu candidaţi admişi Data 25.05.2016
30.05.2016 01.06.2016 Ora 13:00
11:00 10 Locul Primăria municipiului Codlea Primăria municipiului
Codlea Primăria municipiului
Codlea. Data limita de depunere a
dosarelor de participare la concurs,
la Compartimentul Registratura al
Primăriei municipiului Codlea este
25.05.2016. Informaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Primăriei
municipiului Codlea sau la telefon
0268.251.650, int. 122, Perju Liliana
secretara comisiei de concurs.

VÂNZĂRI CASE-VILE

DIVERSE

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.
Relații la telefon: 0765/039813. Site
vizualizare poze: http://curieruldevalcea.ro/anunturi/

l În temeiul art. 100 alin. (1) din
Legea privind procedura insolvenței
nr. 85/2014, comunicăm deschiderea
procedurii generale de insolvență a
debitorului SC AncaAlin & Alina
SRL, cod fiscal 28365260, înmatriculată la ORC Mehedinţi sub nr.
J16/718/2011 de către Tribunalul
Dolj în dosar nr. 1826/63/2016.
Termen pentru depunerea cererilor
de creanţe 18.05.2016; Termenul
limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea şi afişarea tabelului preliminar al creanţelor este la 01.06.2016,
Termen pentru soluționarea eventualelor contestații împotriva tabelului
preliminar este de 7 zile de la data
publicării în BPI; Termen pentru
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor 15.06.2016. Administrator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL, prin asociat coordonator ec. Emil Popescu.

CITAȚII
l Subsemnata Ivanov Vastica, îl caut
pe numitul Apetrea Ioan cu ultimul
domiciliu cunoscut: sat Vârşand,
com. Pilu, jud. Arad, în vederea
despăgubirii în procesul penal nr.
652/A/18.06.2015 a Curţii de Apel
Timişoara. Relaţii la telefon
0752.860.015.
l Se citează numitul Dumitriu
Dumitru domiciliat in comuna Podu
Turcului, satul Podu Turcului, str.
Sorana Topa nr. 43, jud. Bacău, in
calitate de parat, la data de
09.06.2016, ca termen de judecata, la
Judecătoria Moineşti, jud. Bacău,
dosar 2596/260/2015, obiect perfectare vânzare cumpărare imobil,
reclamant fiind Hanganu Jan.
l Se citează Chirilă Ionuţ, cetăţean
român cu domiciliul necunoscut, să
se prezinte la data de 30.05.2016,
orele 12.00, la Biroul Individual
Notarial Ciutacu Lenuţa din Brăila,
B-dul. Al. I. Cuza nr. 50 pentru
dezbaterea succesiunii defunctului
său tată, Chirilă Gheorghe, decedat
la 08.12.2012.
l Hreaşcă Veronica, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Spineni, com
Andrieşeni, jud. Iaşi, este citată la
Judecătoria Iaşi în data de
30.06.2016, ora 8.30, sala 6, complet
C02M, în calitate de pârâtă în
dosarul nr. 23506/245/2015 ce are ca
obiect divorț cu minori ş.a., în contradictoriu cu Hreaşcă Dumitru.
l SC Cesiune Leasing Solutions
SRL, CUI 30907142, cu sediul în
Bucureşti, str.Ion Nistor, nr.4, modul
M4D, et.1, sec.3 sunteţi chemat în
instanţă, în calitate de intimat în
Dosar 38102/301/2015, camera 37, în
10.05.2016 la Judecătoria Sector 3 în
proces cu BCR Leasing IFN SA în
calitate de contestator.
l Doamna Ravanelli Anna, domiciliata în Bergamo, San Giovani
Bianco Verdi nr. 42, Italia este
chemată în judecata la Tribunalul
Dolj, România, în calitate de pârâtă
în dosarul nr. 14160/63/2014/a1,
având ca obiect atragerea răspunderii
patrimoniale de către SC Future
Green Power SRL, cu adresa în
Bucureşti, Sector 1, bd. Nicolae
Bălcescu nr. 24, sc. B, et. 3, ap. 6, la
data de 14.06.2016, ora 09:00, adresa
tribunalului Dolj fiind: str. Brestei nr.
12, Craiova, judeţul Dolj, secţia a II-a
civilă, camera 4.
l Judecătoria Iaşi Secția Civilă dosar
nr. 16777/245/2015 încheiere şedința
din camera de consiliu de la 13 aprilie
2016 admite cererea de îndreptare a
erorii. Dispune îndrepatarea erorii
materiale din minuta, dispozitivul şi
considerentele hotărârii nr. 1401
pronunțată în data de 10.02.2016 în
dosarul 16777/245/2016 al Judecătoriei Iaşi, în sensul ca pârâtul va fi
obligat la plata pensiei de întreținere
în favoarea minorei, stabilită în bani,
lunar, în cuantum de 1/6 din venitul
minim pe economie, în loc de ¼ din
venitul minim pe economie. Cu apel
în 30 de zile de la comunicare, calea
de atac urmând a se depune la Judecătoria Iaşi. Pronunțată şedință
publică, azi 13.04.2016.

l În temeiul art. 61 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenței comunicăm deschiderea
procedurii de faliment a debitorului
SC Mya Tyna Plast Impex SRL, CIF:
26868096, J25/145/2010, dosar nr.
3690/101/2014 - Tribunalul Mehedinti. Termen limită pentru depunerea creanţelor la 11.05.2016;
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al
creanţelor la 01.06.2016; Termenul
limită pentru depunerea contestaţiilor la creanțele născute în cursul
procedurii la 10.06.2016; Termenul
limită pentru întocmirea şi afişarea
tabelului definitiv consolidat al
creanţelor la 22.06.2016. Lichidator
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
l Andronic Angela Daniela,
Andreanu Alexandra, Andronic
Mario Paul – având sediul în Str.
Instrarea Episcopul Radu nr. 9, et. 1,
ap. 2, sector 2, localitatea Bucureşti,
titular al planului/programului Plan
Urbanistic Zonal PUZ – “Strada
Gheorghitei nr. 5-7, Intrarea Gheorghitei nr. 5A, Str. Fabrica de Gheaţă
nr. 15, Sector 2, Bucureşti, localitatea
Bucureşti, str. Gheorghitei nr. 5-7,
Intrarea Gheorghitei nr. 5A, Str.
Fabrica de Gheaţă nr. 15, Sector 2,
anunţă publicul interest asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului
de mediu pentru planul/programul
menţionat şi declanşarea etapei de
încadrare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la
sediul Agenţiei Regionale pentru
Protecţia Mediului Bucureşti din
Aleea Lacul Morii nr. 1(în spatele
benzinăriei Lukoil), sector 6, de luni
până joi între orele 09:00-11:00.
Observaţii/comentarii şi sugestii se
primesc în scris la sediul ARPMB în
termen de 15 zile de la data publicării
anunţului.
l Comuna Magurele reprezentata
legal prin Diaconu Vasilică primar,
cu sediul in comuna Magurele, sat
Magurele, nr. 226, telefon - fax
0244/217701, titular al planului /
programului “puz-extindere intravilan (S=99mp), ridicare restrictie de
construire si schimbare destinatie
teren intravilan (S=11726MP) din
zona unitati industriale si depozite in
zona mixta institutii si servicii si
spatii verzi, agrement si sport si zona
cai de comunicatii si dotari aferente
(Sst=18397MP) pentru amenajare
parc, amplasare dotari agrement si
sport si amenajare acces si parcare”
in Com. Magurele, sat Magurele,
DN1A, nr. cad.21140, T8, parcele
Np1587, Np 1588, Np 1589, Np
1589/1, Cc550. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului de mediu pentru
planul / programul mentionat si
declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultata la sediul

A.P.M. Prahova de luni pana joi intre
orele 9-11. Observatii, comentarii si
sugestii se primesc in scris la sediul
A.P.M. Prahova, in termen de 15 zile
de la data publicarii anuntului.
l Anunț de participare. Pentru acordarea de finanţare nerambursabilă
pentru activităţi nonprofit de interes
local, în conformitate cu prevederile
Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes
general, cu modificările şi completările ulterioare. 1.Denumirea autorităţii finanţatoare: Comuna Măgireşti
Cod de înregistrare fiscală: 4353099,
Adresa: Jud. Bacău, Sat Măgireşti,
str. Episcop Ioachim Mareş, Număr
de telefon, fax, e-mail: tel/fax
0234.355.200, e-mail comunamagiresti@yahoo.com 2.Reglementări
legale privind acordarea de finanţare
nerambursabilă: -Legea nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes
general, modificată prin O.U.G. nr
84/2008; -Legea educaţiei fizice şi
sportului nr.69/2000, cu completările
şi modificările ulterioare; -Ordinul nr.
130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a
proiectelor cluburilor sportive de
drept privat şi ale asociaţiilor pe
ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti; -Hotărârea Consiliului local Măgireşti 9/02.02.2016
privind aprobarea bugetului local al
comunei Măgireşti pe anul 2016;
-Hotărârea Consiliului local Măgireşti nr.14 din 02.02.2016 privind
aprobarea Regulamentului pentru
acordarea de finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes
local; -Hotărârea Consiliului local
Măgireşti comunei Măgireşti nr. 21
din 03.03.2016 privind aprobarea
programului anual propriu pentru
acordarea de finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes
local pentru anul 2016. 3.Domeniul
de aplicare: activităţi sportive. 4.
Categorii de solicitanţi: pot participa
organizaţii cu personalitate juridică,
non-profit în domeniul sportului
recunoscute legal din comuna Măgireşti. 5.Suma totală aprobata pe anul
2016 este de 40.000 lei doar pe domeniul sport; Valorile următoare,
minimă şi maximă, se aplică finanţărilor nerambursabile pentru proiecte
individuale care pot fi finanţate în
cadrul programului: valoare minimă:
1.000 lei; valoare maximă: 40.000 lei.
6.Durata finanţării: anul 2016 şi va
cuprinde o singură sesiune de selecţie
a proiectelor. 7.Documentaţia necesara: -Ghidul solicitantului privind
regimul finanţărilor nerambursabile
alocate de la Bugetul local al
Comunei Măgireşti pentru activităţi
nonprofit de interes local şi documentaţia necesară depunerii cererii de
finanţare se poate descărca de pe
siteul www.magiresti.ro sau pot fi
solicitate de la secretariatul primăriei
Comunei Măgireşti. Depunerea
documentaţiei: Solicitantul va
depune documentaţia la registratura
Primăriei comunei Măgireşti, până la
data de 06.06.2016, ora 10.00. Perioada de selecţie şi evaluare este
cuprinsă între 07.06.2016
–10.06.2016. Evaluarea şi selecţia
proiectelor depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va
face de către Comisia de gestionare a
programului pentru acordarea de
finanţări nerambursabile alocate de
la bugetul local al Comunei Măgireşti
pe anul 2016, constituită prin Dispoziţia Primar
l ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PUBLICĂ. Unitatea Administrativ Teritorială Breaza în
conformitate cu prevederile Legii nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare
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www.jurnalul.ro
precum si a legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informațiile de interes
public cu modificările și completările
utlerioare, aducem la cunoștința
publică anunțul de intenție, referitor
la consultarea publică în ceea ce
privește proiectul „Valorificarea
turistică a stațiunii Breaza, județul
Prahova prin modernizarea și dezvoltarea infrastructurilor de utilitate
publică”. În contextul dispoziţiilor
legale menţionate anterior, vă
prezentăm informatiile referitare la
proiect: Proiectul va fi depus in
cadrul Programul Operational Regional, Axa Prioritara 7 – „Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului”,
prioritatea de investiții 7.1 - „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării
forței de muncă, prin dezvoltarea
potențialului endogen ca parte a unei
strategii teritoriale pentru anumite
zone, care să includă reconversia
regiunilor industriale aflate în declin,
precum și sporirea accesibilității și
dezvoltarea resurselor naturale și
culturale specifice”. Problema de
bază (justificarea nevoii): Breaza a
fost atestată ca stațiune balneo-climaterică în anul 1928. În prezent
aceasta este încadrată ca stațiune
turistică de interes local conform
poziției 14 din HG nr.852/ 2008.
Resursele turistice ale stațiunii sunt
date de poziționarea acesteia pe coordonatele de 25°38' longitudine estică
și 45°12' latitudine nordică, fapt
pentru care calitatea aerului din
stațiune este superioară altor zone
din țară și se datorează
ozonului și ionilor negativi, cu efect
terapeutic. În stațiune și în imprejurimi există un bioclimat puternic
stimulent, caracterizat prin valori
joase ale presiunii atmosferice, aerul
fiind și deosebit de bogat în radiații
ultraviolete, datorat îndeosebi purității sale. Stațiunea de interes local
Breaza este recomandată în: nevroză
astenică, sindroame neuro-astenice,
boli endocrinometabolice (diabet
zaharat, hipertiroidie și dislipidemii),
turburări circulatorii periferice, hipertensiune arterială, afecțiuni
ale căilor respiratorii, anemii,
etc. Izvoarele din statiune au primit
în 1873, la Expozitia de la Viena,
Diploma de Onoare pentru calități
terapeutice deosebite. Stațiunea
Breaza nu este în prezent dezvoltată
suficient din punct de vedere turistic
deoarece nu dispune în prezent de
căi de acces la principalele obiective
turistice naturale, acestea neputând fi
valorificate din punct de vedere
turistic la adevarata lor valoare. Nu
există spatii de recreere, de popas,
locuri de joaca pentru copii, zone
special amenajate pentru sport, amfiteatru în aer liber, etc.În anumite
zone de interes ale stațiunii nu există
tortuare, alei pietonale și nici piste de
biciclete, fapt pentru care stațiunea
nu este atractivă din punct de vedere
turistic deoarece vizitatorii nu pot
practica un turism recreativ și în
sigurantă. Stațiunea nu dispune de
mobilier adecvat și nici de alte facilități prin care să se crească gradul de
confort al turiștilor. Justificarea
nevoii de modernizare a stațiunii prin
obținerea de fonduri europene este
dată de necesitatea acută de a
stimula turismul în stațiune pentru a
permite dezvoltarea acesteia și ulterior autorizarea în stațiune balneo –
climaterică. Obiectivul proiectului
(Soluția propusă): Modernizarea și
dezvoltarea infrastructurilor de utilitate publică a stațiunii. Principalele
activități: crearea/reabilitarea aleilor
pietonale, pistelor pentru bicicliști,
trotuarelor; - crearea/reabilitarea/
modernizarea/amenajarea spaţiilor
verzi (achiziţia și montarea elementelor constructive de tipul alei,
foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv
plantare arbori), realizarea sistemelor
de irigaţii pentru spaţiile verzi; amenajarea obiectivelor turistice
naturale de utilitate publică, precum

și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, construirea/modernizarea căilor de
acces la principalele obiective turistice naturale, construirea / modernizarea locurilor de recreare și popas,
punctelor (foișoarelor) de observare /
filmare / fotografiere, posturilor
salvamont/salvamar; - dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi,
toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc); - marcajul
traseelor turistice, trasee tematice; crearea de facilități pentru recreare/
agrement pe terenurile amenajate
(ex. zone speciale pentru sport, locuri
de joacă pentru copii, amfiteatre in
aer liber, scene, etc.); - instalare Wi-Fi
în spațiile publice; - Construirea de
piste pentru cicloturism. Posibila
sursa de finantare: POR 2014-2020
Buget aproximat (Euro): 4 mil euro.
Cei interesaţi pot prezenta în scris
până la data de 30.05.2016 propuneri, sugestii și opinii cu caracter de
recomandare, între orele 08.00-16.00,
la sediul Primăriei comunei Breaza,
Biroul Relaţii cu publicul. Dezbaterea
publică va avea loc luni, 30.05.2016,
orele 11.00, la sediul Primariei
orasului Breaza.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Bitu Andreea-Claudia, in calitate de asociat si administrator al S.C. Black Bira S.R.L., in
conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990, modificata si republicata,
convoc pentru data de 11.05.2016,
ora 12:00, Adunarea Generala a
Asociatilor a S.C. Black Bira S.R.L.,
cu sediul in Mun. Iasi, Str. Sf. Lazar,
nr. 22, bl. K2-6, sc. K3, et. 1, ap. 7,
Jud. Iasi, inmatriculata la ORC Iasi
cu nr. J22/406/09.03.2015,CUI
34204544, care va avea loc la sediul
profesional al Cabinetului de Avocat
“Hutanu Razvan Andrei” situat in
Mun. Iasi, Aleea Decebal, nr. 2, bl.
B7 bis, sc. B, et. 1, ap. 5, Jud. Iasi, cu
urmatoarea ordine de zi: 1. Dizolvarea societatii; 2. Lichidarea societatii; 3. Radierea societatii din
registrul comertului; 4. Probleme
diverse. In caz de neprezentare a
asociatilor, se convoaca a doua
Adunare Generala a Asociatilor S.C.
Black Bira S.R.L. pentru data de
23.05.2016, ora 12:00, care va avea
loc de asemenea la sediul profesional
al Cabinetului de Avocat “Hutanu
Razvan Andrei” situat in Mun. Iasi,
Aleea Decebal, nr. 2, bl. B7 bis, sc. B,
et. 1, ap. 5, Jud. Iasi.
l Autoritatea de Supraveghere
Financiară.
Decizia
nr.871/13.04.2016. Având în vedere
următoarele: -prevederile art.2 alin.
(1) lit.a) și d), art.3 alin.(1) lit.a), art.6
alin.(1) și (3) și art.14 din OUG
nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea Autorităţii de
Supraveghere Financiară, aprobată
cu modificări și completări prin
Legea nr.113/2013, cu modificările și
completările ulterioare; -hotărârea
AGEA societăţii SPIT Bucovina
S.A.Suceava din data de 21.01.2015
prin care s-a aprobat „...demersurile
legale necesare în vederea admiterii
la tranzacţionare a acţiunilor emise
de societate în cadrul unui sistem
alternativ de tranzacţionare -AeRO”,
publicată în Monitorul Oficial al
R o m â n i e i , P a r t e a a I V- a ,
n r. 8 9 3 / 1 8 . 0 2 . 2 0 1 5 ; - d e c i z i a
nr.52/10.02.2016 a Curţii de Apel
Suceava pronunţată în dosarul
nr.1292/86/2015*, definitivă, prin
care instanţa a respins ca nefondată
„acţiunea în anularea hotărârii
Adunării Generale a Acţionarilor
S.C.SPIT Bucovina S.A. din data de
21 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a, nr.893/18.02.2015”, formulată
de societatea Univers S.A.; -prevederile Legii nr.151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor
care se tranzacţionează pe Piaţa
RASDAQ sau pe piaţa valorilor

mobiliare necotate; -acordul de principiu al Bursei de Valori București
S.A. privind tranzacţionarea acţiunilor emise de societatea SPIT Bucovina S.A.Suceava în cadrul
sistemului alternativ administrat;
-solicitarea formulată de societatea
SPIT Bucovina S.A.Suceava prin
S.S.I.F.ELDAINVEST S.A., privind
emiterea Deciziei ASF de admitere la
tranzacţionare pe sistemul alternativ
de tranzacţionare administrat de
Bursa de Valori București S.A. și cea
referitoare la emiterea Certificatului
de înregistrare a valorilor mobiliare
în vederea admiterii la tranzacţionare pe sistemul alternativ de
tranzacţionare administrat de Bursa
de Valori București S.A.; -în baza
analizei direcţiei de specialitate și a
hotărârii adoptate în ședinţa din
data de 13.04.2016,Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a
decis emiterea următorului act individual. Decizie. Art.1.Se admit la
tranzacţionare pe sistemul alternativ
de tranzacţionare administrat de
Bursa de Valori București S.A., acţiunile emise de societatea SPIT Bucovina S.A.Suceava (CUI 728129).
Art.2.Societatea SPIT Bucovina
S.A.Suceava și Bursa de Valori București S.A. au obligaţia să întreprindă
demersurile necesare în vederea
punerii în aplicare a prevederilor
prezentei Decizii. Art.3.Prezenta
Decizie se comunică societăţii SPIT
Bucovina S.A.Suceava, Bursei de
Valori București S.A. și se publică pe
pagina de web și în Buletinul electronic al A.S.F. Președinte, Mișu
Negriţoiu.
l Consiliul de Administraţie al SC
Transport Mixt SA, cu sediul în
mun. Dorohoi, str. Dumbrava Roșie,
nr. 2, jud. Botoșani, înregistrată la
Registrul Comerţului de pe lângă
Tr i b u n a l u l B o t o ș a n i , s u b n r.
J07/6/1991, CUI 621733, în temeiul
Legii nr. 31/1990 actualizată și ale
actelor societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
acţionarilor societăţii, pentru data
de 30.05.2016, ora 12.00 la sediul
Autogării Dorohoi, str. Constantin
Dobrogeanu Gherea, nr. 6, pentru
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de
03.05.2016, considerată ca dată de
referinţă, cu următoarea ordine de
zi: 1. Prezentarea, discutarea și
aprobarea Raportului de activitate
al administratorilor aferent exerciţiului financiar 2015; 2. Raportul
comisiei de cenzori privind activitatea în exerciţiul financiar 2015; 3.
Prezentarea, discutarea și aprobarea
bilanţului contabil și a contului de
profit și pierderi pentru anul 2015;
4. Aprobarea descărcării de gestiune
a administratorilor pentru exerciţiul
financiar 2015; 5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2016; 6. Aprobarea casării unor
mijloace fixe care sunt depreciate
moral și tehnic; 7. Aprobarea de
către Adunarea Generală a Acţionarilor a împuternicirii președintelui
Consiliului de Administraţie pentru
aprobarea de împrumuturi bancare,
pentru achiziţionarea de autobuze
noi, precum și pentru gajarea acestora cu bunuri mobile și imobile din
patrimoniul societăţii; 8. Aprobarea
prelungirii mandatelor cenzorilor
pentru o nouă perioadă de 3 ani
începând cu data AGOA; 9. Mandatarea d-lui Codreanu Constantin,
pentru ca personal în numele și
pentru toţi acţionarii societăţii, să
semneze hotărârea AGOA adoptată
și să îndeplinească toate formalităţile pentru înregistrarea acesteia la
Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Botoșani și publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial
al României, partea a IV a. În cazul
neîndeplinirii condiţiilor statutare
de cvorum, următoarea Adunare
Generală este convocată în data de
31.05.2016, ora 12.00, la aceeași
adresă.

LICITAȚII
l C.D.A.- 2 Import Export SRLsocietate în reorganizare, sub supravegherea administratorului judiciar,
anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, organizată
bilunar, în conformitate cu Legea nr.
85/2006, privind procedura insolvenţei și a Codului de Procedură
Civilă, a bunului imobil: -Spaţiu
comercial în suprafaţă construită de
179,71 mp și suprafaţă utilă de
148,66 mp, având nr. cad. 460/I,
înscris în cartea funciară nr. 51321
-C1 -U2 a mun. Botoșani, situat în
Botoșani, str. Primăverii, nr. 14, jud.
Botoșani, evaluat la suma de
505.359,02 lei, echivalentul a 113.223
euro, având valoarea de pornire a
licitaţiei de 505.359,02 lei fără TVA.
Licitaţiile vor avea loc bilunar, în
următoarele date: 13 mai 2016, 27
mai 2016, 10 iunie 2016, ora 12.00, la
sediul administratorului judiciar din
mun. Iași, str. Petru Movilă nr. 52,
etaj 1, jud. Iași și se vor desfășura
conform prevederilor Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei. Informaţii suplimentare se
pot obţine de la sediul administratorului judiciar din mun. Iași, str. Petru
Movilă nr. 52, etaj 1, jud. Iași sau la
telefoanele: 0232/276006 și mobile:
0744/766.376, 0727/340.465.
l Private Liquidation Group
IPURL, numită lichidator în dosarul
nr. 8172/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea
S.C. Bellini Constructii S.R.L., CUI:
RO14790856 scoate la vânzare prin
licitație publică: Construcție si teren
aferent (Terenul aferent 9.000 mp,
Showroom S.utilă desfășurata 1.193
mp, Șopron S.Construită 438 mp,
Hală depozit – S.utilă 832 mp.) Prețul
de pornire: 1.312.200,00 EUR + TVA.
Licitația va avea loc în 05.05.2016 ora
12:00 la sediul lichidatorului din
Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11.
În caz de nereușită licitația se reia în
data de 12.05.2016 respectiv
19.05.2016 la aceeași oră. Licitantul
trebuie să achiziționeze un caiet de
sarcini privind bunurile imobile
supuse prezentei licitații, contra
sumei de 500 RON+TVA, ce va
cuprinde și regulamentul de vânzare.
Licitantul va depune la sediul lichidatorului judiciar o cerere de participare la licitație, inclusă în caietul de
sarcini, cu cel puțin trei zile înainte
de termenul licitației stabilit prin
anunțul public. Informații tel:
0359463661 fax: 0359463662 e-mail:
office@plginsolv.ro
l Anunt Privind organizarea licitatiei pentru vanzarea masei lemnoase
fasonate. Organizatorul licitatiei:
Directia Silvica Vaslui, cu sediul in
Str. V.Turcanu, nr. 61, tel/fax: 0235361437; Locul desfasurarii licitatiei:
Vaslui, Str.V. Turcanu, nr. 61. Data si
ora desfasurarii licitatiei: 09 mai
2016, ora 11.Tipul licitatiei: licitatie
publica cu prezentarea ofertelor
scrise in plic inchis si sigilat. Licitatia
este organizata si se va desfasura
conform prevederilor “Regulamentului de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate
publica, aprobat prin HG 924/2015.
Data si ora organizari preselectiei:
06mai2016, ora 13. Data si ora limita
pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si
inscrierea la licitatie: 05mai2016, ora
16:30. Lista loturilor care se liciteaza
si preturile de pornire pentru fiecare
lot sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul Regiei Nationala a
Padurilor-Romsilva, www.rosilva.ro.
Volumul total de masa lemnoasa
fasonata oferit la licitatie:7069mc,
din care, pe sortimente: -Lemn
rotund pentru cherestea foioase: 2909
mc; -Lemn rotund pentru cherestea
rasinoase: 76mc; -Lemn rotund
pentru constructii foioase: 3764mc;
-Lemn rotund pentru constructii
rasinoase: 80mc; -Lemn de foc

foioase: 240mc; respectiv pe
specii:-Rasinoase: 156mc; -Fag:
413mc; -Stejar pedunculat, gorun:
520mc; -Salcam: 2284mc; -Cires
pasaresc: 62mc; -Paltin:66mc; -Frasin
comun: 463mc; -Tei: 1898mc; -Plop:
431mc; -Diverse specii tari: 547mc;
-Diverse specii moi: 229mc. Masa
lemnoasa oferita spre vanzare
provine din fondul forestier proprietate publica, certificat in sistemul
Forest Stewardship Council(FSC).
Masa lemnoasa fasonata ramasa
neadjudecata dupa incheierea licitatiei se va putea adjudeca prin negociere in aceeasi zi sau in ziua
urmatoare, in conditiile prevazute de
reglementarile in vigoare.Caietul de
sarcini poate fi procurat de la sediul
organizatorului licitatiei incepand cu
data de 03.05.2016. Pentru informatii
suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei la tel.: 0235361437.
l Dinu, Urse și Asociații S.P.R.L.
desemnat administrator judiciar al
SC Tehnofarm Valleriana SRL -în
reorganizare, cu sediul în București,
B-dul Gării de Nord nr. 2, sector 1,
J40/252/2011, CUI 7790985, în
dosarul 36706/3/2012 aflat pe rolul
Tribunalului București, Secția a-II-a
Civilă, anunță vânzarea prin licitație
publică cu strigare a Autorizației de
funcționare nr. 12085/ACP 4032
-25.04.2016, adresa Târgoviște, Str.
Gării nr. 6, spațiile 15-16, Județul
Dâmbovița. Prețul de pornire este de
160.000 euro exclusiv TVA (plătibili
în lei la cursul BNR din data efectuării plății). Participarea la licitație este condiționată de cons e m n a r e a î n c o n t u l n r.
RO23CARP016000766209RO01
deschis la Banca Carpatica, până la
data și ora stabilită pentru desfășurarea licitației, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației și de
achiziționarea până la aceeași dată și
oră a Caietului de sarcini, care este în
valoare de 1.500 RON + TVA, sub
sancțiunea decăderii. Caietului de
sarcini se achită în numerar, pe
seama administratorului judiciar
Dinu Urse și Asociații SPRL, la
sediul din București, str. Buzești nr.
71, et. 2, cam 203, sector 1. Prima
ședință de licitație va avea loc în data
de 09.05.2016, ora 16:00 la sediul
administratorului judiciar din București, Str. Buzești nr. 71, et. 2, cam.
203, sector 1. Dacă Autorizația de
funcționare nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații
vor avea loc în datele de 16.05.2016,
23.05.2016 și 30.05.2016, ora 16.00,
prețul de pornire rămânând același.
Pentru relații suplimentare sunați la
telefon: 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.
l Dinu, Urse și Asociații S.P.R.L.
desemnat administrator judiciar al
SC Tehnofarm Valleriana SRL -în
reorganizare, cu sediul în București,
B-dul Gării de Nord nr. 2, sector 1,
J40/252/2011, CUI 7790985, în
dosarul 36706/3/2012 aflat pe rolul
Tribunalului București, Secția
a-VII-a Civilă, anunță vânzarea prin
licitație publică cu strigare a Autorizației de funcționare nr. 12083/ACP
4032 -25.04.2016, adresa Fieni, Str.
Republicii nr. 37, parter, Județul
Dâmbovița. Prețul de pornire este de
16.469 euro exclusiv TVA (plătibili în
lei la cursul BNR din data efectuării
plății). Participarea la licitație este
condiționată de consemnarea în contul nr. RO23CARP016000766209RO01
deschis la Banca Carpatica, până la
data și ora stabilită pentru desfășurarea licitației, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației și de
achiziționarea până la aceeași dată
și ora a Caietului de sarcini, care
este în valoare de 700 RON +TVA,
sub sancțiunea decăderii. Caietului
de sarcini se achită în numerar, pe
seama administratorului judiciar
DINU URSE ȘI ASOCIAȚII SPRL,
la sediul din București, str. Buzești
nr. 71, et. 2, cam 203, sector 1. Prima
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ședință de licitație va avea loc în
data de 09.05.2016, ora 16:00 la
sediul administratorului judiciar din
București, Str. Buzești nr. 71, et. 2,
cam. 203, sector 1. Dacă Autorizația
de funcționare nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe de
licitații vor avea loc în datele de
16.05.2016, 23.05.2016 și 30.05.2016,
ora 16.00, prețul de pornire rămânând același. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.
l Anunt privind organizarea licitaţiei de vânzarea masă lemnoasă pe
picior și fasonată. Organizatorul
licitaţiei: R.N.P.-Romsilva, Directia
Silvica Valcea, cu sediul in Rm.
Valcea, Str.Carol I, nr.37, Jud.
Valcea, telefon 0250-732.823, 0250735.840, fax 0250-739.266, e-mail:
office@valcea.rosilva.ro. Data și ora
desfășurării licitaţiei: 12.05.2016, ora
11,00. Locul desfășurării licitaţiei:
sediul Teatrului Anton Pann din
Rm. Valcea, bd. Tudor Vladimirescu,
nr 23 , Jud.Valcea. Tipul licitaţiei:
licitaţie publică în plic închis. Licitaţia este organizată și se va desfășura conform prevederilor
„Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică” aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 924/2015.
Data și ora organizării preselecţiei:
09.05.2016, incepand cu ora 11,00.
Data și ora limită până la care poate
fi depusă documentaţia pentru
preselecţie și înscrierea la licitaţie:
06.05.2016, ora 14,00. Rezultatul
preselectiei va fi afisat la sediul organizatorului, precum si pe site-ul
www.valcea.rosilva.ro. Lista partizilor/loturilor/pieselor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei
pentru fiecare partidă/lot/piesă sunt
afișate la sediul organizatorului și pe
site-ul www.rosilva.ro. Volumul total
de masă lemnoasă pe picior este de
22622 m3 ,din care pe natură de
produse: - produse principale: 10154
m3; - produse secundare: 9773 m3; produse igienă: 81 m3; - produse
accidentale: 2614 m3; și respectiv pe
specii și grupe de specii: - rășinoase:
6491 m3; - fag: 7010 m3; - stejari:
2442 m3; - diverse specii tari: 3921
m3; - diverse specii moi: 2758 m3.
Volumul total de masă lemnoasă
fasonată oferit la licitaţie 1895,397
m3, din care pe sortimente:- lemn
pentru furnire tehnice: 0 m3; - lemn
pentru cherestea: 1156,135 m3; lemn rotund și despicat pentru
industria celulozei și hârtiei: 83,56
m3; - lemn pentru PAL și PFL: 182,7
m3; - lemn rotund de foioase și rășinoase pentru construcţii: 376 m3; lemn de foc: 91 m3; - cherestea: 6 m3.
și respectiv pe specii și grupe de
specii: - rășinoase: 854 m3; - fag: 259
m3; - stejar, gorun: 168,238 m3; - cer,
gârniţă: 83,703 m3; - salcâm: 78,338
m3; - cireș: 151,032 m3; - paltin: 7,494
m3; - frasin: 73,626 m3; - tei: 1,55
m3; - plop: 2,35 m3; - diverse specii
tari: 182,898 m3; - diverse specii moi:
33,168 m3. Masa lemnoasă oferită
spre vânzare provine din fondul
forestier proprietate publică a
statului, certificat în sistemul Forest
Stewardship Council (FSC), iar
materialul lemnos fasonat confiscat
este fara certificat in sistemul FSC.
Masa lemnoasă rămasă neadjudecată
după încheierea licitaţiei se va putea
adjudeca prin negociere, în aceeași zi,
în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare. Caietul de sarcini
poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data
de: 29.04.2016. Pentru informaţii și
date suplimentare vă puteţi adresa
organizatorului licitaţiei: ing.
Doncea Cosmin și ing. Iosif Adrian,
la telefonul precizat la datele privind
organizatorul.
l Debitorul SC Eximpart SRL cu
sediul social în localitatea în Dr. Tr.
Severin, str. Aleea Celulozei, nr. 10,
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bl. B2, sc. 5, ap. 2, judeţul Mehedinţi,
cod identificare fiscală 1621766,
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J25/488/1992, aflată în
procedura de faliment, in
bankruptcy, en faillite, dosar nr.
6446/101/2012 prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, cu
sediul procesual ales în Mun. Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A,
judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare
prin negociere directă cu pas de
supraofertă de 10% din prețul de
vânzare: -spațiu comercial situat
intr-o clădire P+2E, cu aria
construita de 187,55 m.p.(amprenta
la sol), si arie construita desfasurata
de 477,25 mp, arie utila 446,05 mp,
proprietate imobiliară situată în localitatea Baia de Arama, str. Victoriei,
nr. 21, jud. Mehedinti CF nr. 50021.
Preţul negociat în condițiile art. 118
alin.(2) din Legea 85/2006 privind
procedura insolvenței între SC Eximpart SRL prin lichidatorul judiciar
Consultant Insolvență SPRL și
persoana fizica Margelu Speranta
este în sumă de 385.000,00 lei. Nota:
terenul intravilan in suprafata de 664
m.p. nr. Cad. 49 pe care a fost edificată clădirea *spatiu comercial* este
proprietatea numitului Gheorghescu
Gheorghe si se valorifică la pretul de
20100,00 lei în procedura executării
silite de către Biroul Executorului
Guran George conform dosarului de
executare nr. 8/E2013. Cele 2 (două)
imobile descrise anterior se află în
garanția CEC Bank SA rank I si
conform hotărârii adunării creditorilor din data de 15.07.2013 aceste
bunuri se valorifică împreună. Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea
bunului imobil * spatiu comercial *
descrisă anterior, o reprezinta
sentinţei comerciale nr. 112 din data
de 28.03.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către
judecătorul sindic in dosarul de
insolvență nr. 6446/101/2012. Negocierea directă cu pas de supraoferta va
avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul
Mehedinţi în data de 30.05.2016 orele
15:00. Participarea la negocierea
directa cu pas de supraoferta este
condiţionată de consemnarea la
bancă, până la data de 30.05.2016
orele 14,00 a unei cauţiuni de 10%
din preţul de pornire al negocierii
directe, depunerea unei oferte de
cumparare care sa respecte pasul de
supraofertare și să achiziționeze
caietului de sarcini. Nr. cont
RO73CARP026001034267RO01
deschis la Banca Carpatica Suc.Dr.
Tr.Severin. Invităm pe toti cei care
vor sa se prezinte la ședinţa de negociere directa la termenul de vânzare,
la locul fixat în acest scop și pâna la
acel termen să depună oferte de
cumpărare. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii la telefoanele: 0752819051; 0742592183 fax
0252354399 ; email : office@consultant-insolven.ro sau la sediul lichidatorului din localitatea Dr. Tr. Severin,
str.Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. Lichidator Judiciar, Consultant
Insolvență SPRL prin asociat coordonator ec. Emil Popescu.
l Organizatorul licitaţiei: R.P.L.Ocolul
Silvic Ghimeș -Făget R.A., comuna
Ghimeș -Făget, sat Făget, strada Principală, telefon/fax: 0234.385.727,
e-mail: os.ghimesfaget@yahoo.com.
Data și ora desfășurării licitaţiei:
18.05.2016, ora 17.00. Locul desfășurării licitaţiei: sediul R.P.L.Ocolul Silvic
Ghimeș -Făget R.A., din localitatea
Ghimeș -Făget, sat Făget, strada Principală. Tipul licitaţiei: Licitaţie publică
cu strigare. Licitaţia este organizată și
se va desfășura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase proprietate publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului

nr.924/2015. Data și ora organizării
preselecţiei: 11.05.2016, ora 17.00.
Data și ora limită până la care poate fi
depusă documentaţia pentru preselecţie și înscrierea la licitaţie:
10.05.2016, ora 16.00. Lista partizilor,
preţul de pornire și pasul de licitaţie
pentru fiecare partidă sunt afișate la
sediul organizatorului și pe site-ul:
www.ocoalederegim.ro. Volumul total
de masă lemnoasă pe picior este de:
1424mc. Din care pe natură produse:
-Produse principale -540mc; -Produse
secundare -384mc; -Produse de igienă
-0mc; -Produse accidentale -500mc; Şi
respectiv pe specii și grupe de specii:
-Rășinoase -1424mc; -Fag -0mc;
-Stejar -0mc; -Diverse tari -0mc;
-Diverse moi -0mc. Masa lemnoasă pe
picior oferită spre vânzare nu provine
din fondul forestier proprietate
publică certificat. Masa lemnoasă
rămasă neadjudecată va face obiectul
unei noi licitaţii în data de 06.06.2016,
ora 17.00, cu preselecţie în data de
30.05.2016, ora 17.00. Data și ora
limită până la care poate fi depusă
documentaţia pentru preselecţie și
înscrierea la licitaţie: 27.05.2016, ora
14.00. Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după a doua licitaţie se va
putea adjudeca prin negociere în
condiţiile prevăzute de reglementările
în vigoare. Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul organizatorului
licitaţiei începând cu data de
28.04.2016. Pentru informaţii și date
suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei la telefon/fax:
0235.385.727, e-mail: os.ghimesfaget@
yahoo.com. Persoană de contact: Ing.
Fond Forestier Moisă Ion.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de
masă lemnoasă pe picior si masa
lemnoasa fasonata pentru productia
anului 2016: Organizatorul licitaţiei:
Direcţia Silvică Argeș, str. Trivale nr.
82, Mun. Pitești, jud. Argeș,
tel.0248/213434; fax 0248/214099,
e-mail: office@silvapit.ro. Data și ora
desfășurării licitaţiei: 10 mai 2016,
ora 10.00. Locul desfășurării licitaţiei: Sala de ședinte a Direcţiei Silvice
Argeș, strada Trivale, nr. 82, Pitești,
judeţul Argeș. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare. Licitaţia
este organizată și se va desfășura
conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate
publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 924/2015 cu modificarile si completarile ulterioare. Data și
ora organizării preselecţiei: 05 mai
2016, ora 10.00. Data și ora-limită
până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie și
înscrierea la licitaţie: 04 mai 2016 ,
ora 16.30. Lista partizilor care se
licitează, preţul de pornire a licitaţiei
și pasul de licitare pentru fiecare
partidă sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-ul www.rosilva.ro.
Volumul total de masă lemnoasă pe
picior oferit la licitaţie 8048 m3, din
care pe natură de produse:
produse principale: 3367 (m3);
produse secundare: 4646 (m3);
produse de igienă: 0 (m3); produse
accidentale: 35 (m3); și, respectiv, pe
specii și grupe de specii: rășinoase:
3467 (m3); fag: 2245 (m3); stejari:
940 (m3); diverse tari: 753 (m3); diverse moi: 643 (m3). Volumul total
de masă lemnoasă fasonată oferit la
licitaţie 2177.29 m3, din care pe
sortimente: lemn pentru cherestea:
1293.43 (m3); lemn rotund de
foioase și rășinoase pentru
construcţii: 235.55 (m3); lemn de foc:
648.31 (m3) și, respectiv, pe specii și
grupe de specii: rășinoase: 929.69
(m3); fag: 733.07 (m3); stejar, gorun:
235.36 (m3); cer, gârniţă: 17.94 (m3);
salcâm: 17.86 (m3); cireș: 27.66 (m3);
paltin: 118.7 (m3); tei: 2 (m3); plop:
26 (m3); frasin: 19.04 (m3); nuc: 1
(m3); diverse tari: 40.97 (m3);
diverse moi: 8 (m3). Masa lemnoasă
pe picior și fasonată oferită spre
vânzare de la O.S. Aninoasa,
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Cotmeana, Curtea de Argeș,
Domnești, Muţătești, Şuici, Vidraru
provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în
sistemul Forest Stewardship Council
(FSC). Masa lemnoasă pe picior și
fasonată oferită spre vânzare de la
O.S. Câmpulung, Costești, Pitești și
Topoloveni provine din fondul forestier proprietate publică a statului,
necertificat în sistemul Forest
Stewardship Council (FSC). Masa
lemnoasă pe picior și fasonată
rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin
negociere, în aceeași zi, în condiţiile
prevăzute de prezentul regulament și
de alte reglementări în vigoare (pot
face obiectul negocierii p. 507- OS OS Şuici - masa lemnoasă pe picior
și loturile/partizile marcate pe lista de
licitaţie cu nr. 2 la coloana cu nr. licitaţiei - în cazul masei lemnoase fasonate). Caietele de sarcini pot fi
procurate de la sediul Direcţiei
Silvice Argeș începând cu data de:
03.05.2016. Alte informaţii privind
organizarea și desfășurarea licitaţiei: Pentru participarea la licitaţie,
solicitantul trebuie să depună, anterior datei preselecţiei, o cerere de
înscriere la licitaţie, la care trebuie să
anexeze următoarele documente, în
copie, certificate pentru conformitate
cu originalul de către reprezentantul
legal al operatorului economic: a)
actul constitutiv al operatorului
economic/grupului de operatori
economici; b)documentul de înregistrare a operatorului economic/
grupului de operatori economici la
oficiul registrului comerţului sau,
după caz, documentul echivalent de
înregistrare, în cazul operatorilor
economici/grupurilor de operatori
economici străini; c)certificatul
constatator privind operatorul
economic/grupul de operatori economici, eliberat de oficiul registrul
comerţului, prin serviciul online Info
Cert , cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de data preselecţiei (certificatul constatator se poate obtine
accesand adresa: https://portal.onrc.
ro/ONRCPortalWeb/appmanager/
myONRC/signup?p=infoCert#s4. d)
declaraţia pe propria răspundere a
reprezentantului legal al operatorului
economic/grupului de operatori
economici că nu are datorii restante
faţă de administratorii fondului
forestier proprietate publică a
statului; e)certificatul de atestare
pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic/
grupului de operatori economici,
valabil și cu anexa acestuia completată la zi, sau documentul similar
recunoscut/echivalat de autoritatea
de resort din România, în cazul
operatorilor economici/grupurilor de
operatori economici străini; f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului
economic privind apartenenţa /
neapartenenţa la un grup de operatori economici, așa cum este definit la
art. 1 lit. e) din HG 924/2015; g)
declaraţia pe propria răspundere a
reprezentantului legal al operatorului
economic/grupului de operatori
economici privind capacitatea
proprie de procesare pentru operatorii economici care cumpara masa
lemnoasa in conditiile art.7 din HG
924/2015; h)atestarea capacităţii de
industrializare a lemnului fasonat
pentru producătorii din industria
mobilei conform art.71 alin (2) din
HG 924/2015. Documentele prevăzute mai sus se depun la registratura
Direcţiei Silvice Argeș sau se pot
trimite prin poștă, fax (la nr.
0248214099) sau prin poșta electronică în format pdf (la adresele fond@
silvapit.ro, office@pitesti.rosilva.ro,
office @silvapit.ro), până cel mai
târziu la data de 04.05.2016, ora
16.30. Operatorii economici/grupurile de operatori economici care nu
au sediul în România depun documentele de înscriere la licitaţie atât în
limba oficială a ţării de origine, cât și

traduceri oficiale ale acestora în
limba română. Neîncheierea
contractului de vânzare-cumpărare a
masei lemnoase adjudecate în
termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini,
din culpa exclusivă a operatorului
economic/grupului de operatori
economici adjudecatar, atrage
anularea adjudecării pentru
masa lemnoasă respectivă și
pierderea garanţiei de contractare aferente. Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a
masei lemnoase adjudecate din
culpa exclusivă a operatorului
economic/grupului de operatori
economici adjudecatar, atrage
pierderea garanţiei de contractare aferente, precum și a dreptului de participare la licitaţie/
negociere pentru partida al cărei
contract de vânzare-cumpărare a
făcut obiectul rezilierii. La licitaţie se vor oferi și 2 grupaje de
partizi la O.S. Pitești și O.S.
Vidraru, evidenţiate în lista
partizilor. Lista partizilor și
caietul de sarcini se pot consulta
la sediul D.S. Argeș, la sediile
ocoalelor silvice din subordine și
pe internet la adresa www.
rosilva.ro. Pentru informaţii și
date suplimentare vă puteţi
adresa organizatorului licitaţiei:
D.S. Argeș - Birou Tehnic,persoană de contact Irinel
Şușală, tel. 0731800338,
0248/213434, fax 0248-214099.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Înregistrare seria B Nr.2453537 al Societăţii Mintal Investments SRL,
CUI:21279383.
l Pierdut Adeverinta achitare
integrala locuinta, pe numele
Dobrin Gheorghe si Dobrin
Marioara. O declar nula.
l Pierdut Atestat profesional
transport marfă și persoane
eliberat de ARR Dolj pe numele
Popescu Adrian. Se declară nul.
l Pierdut facturier seria Gold
Ch, nr.301-350 și chitanţier Gold
Ch, nr.351-450 aparţinând SC
Gold Fruct Market SRL, Com.
Borănești, jud.Ialomiţa, Str.1
Decembrie 1918, nr.155, CUI:
RO33863504, J21/424/03.12.2014.
Le declarăm nule.
l Sodexo Pass România S.R.L.,
cu sediul social în București,
România, Str.Fabrica de Glucoză
nr.5, Novo Park, Corpul de
Clădire G (Clădirea Aerofina –
G2 S+P), parter și nivel inferior,
sector.2, înregistrată la Registrul
Comerţului București cu
numărul J40/9678/1998, cod unic
de înregistrare 11071295, declară
pierdute certificatele constatatoare emise în baza declaraţilor
tip pe proprie răspundere pentru
autorizarea activităţii cu
numărul 257990/02.07.2013 și
144935/05.04.2013.
l SC Avangarde Technologies
Consulting SRL, cu sediul în
București, str.Cetatea Veche nr.2,
bl.40, scara 3, et.4, ap.60, înregistrată la Reg.Comerţului sub nr.
J40/10664/2009, având CUI
26173250, declară pierdute
următoarele documente: Certificat de înregistrare, certificat
constatator pentru sediu social,
certificat constatator pentru terti,
certificat de înregistrare fiscală,
act constitutiv. Declarăm nule.
l Pierdut 749 acţiuni nominative la S.C. RP Estates Development S.A. pe numele de
Puţureanu Ion- Victor- Mihai,
având seriile următoare: 10 buc.
seria 056391 până la 056400; 1

buc. seria 041281; 200 buc. de la
099751 până la 099950; 10 buc. de la
054361 până la 054370; 10 buc. de la
117464 până la 117473; 518 buc. de la
152305 până la 152822. Le declar
nule.
l S.C. Christian 76 Tour S.R.L. cu

sediul în București, Sector 1, Piaţa
Charles De Gaulle nr.15, C.U.I.
9617078, J40/5529/1997, declar pierdute (nule) Registrele Unice de
control de la punctele de lucru din
Plaza Mall, Blv. Timișoara, nr.26,
Sector 6 și Galeriile Titan, Str. Liviu
Rebreanu nr.6A, Sector 3, București.

