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OFERTE SERVICIU
l Confecționere liniară şi Triplock 
pentru confecții damă. 0766.070.010 .

l Caut Bonă internă- Locaţia 
Anglia, urgent. Numai persoane cu 
experienţă şi recomandări. Vârsta 
maximă 55 ani. 2.000Lei/lună. 
00447.800.966.659.

l Stivuitorist şi manipulant marfă la 
depozit marmură în Bucureşti, Aleea 
Teişani Nr.137A, Sector 1 (reper Pod 
Otopeni /Centură). Oferim cazare 
pt.provincie,salariu atractiv,carte 
muncă. Program Luni-Vineri 9-18, 
Sâmbătă 10-15 (2 Sâmbete/lună) 
Telefon: 0723922822

l Universitatea de Arte Tg-Mureş, 
cu sediul în localitatea Tîrgu-Mureş, 
str.Köteles Sámuel, nr.6, judeţul 
Mureş, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -Număr posturi: 1; 
-Numele funcției: Șofer, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba practică în 
data de 06.05.2016, ora 9.00; -Proba 
interviu în data de 06.05.2016, ora 
11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 1.
nivelul studiilor: medii; 2.condu-
cător auto cu categoriile: B, C, D; 
3.atestat de conducător auto cate-
goria D; 4.vechime în domeniu 
minim 3 ani; 5.abilitate de organi-
zare; 6.abilități de lucru în echipă; 
7.rezistență la stres. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Universității de Arte din 
Tg-Mureş. Relaţii suplimentare la 
sediul: str.Köteles Sámuel, nr.6, 
judeţul Mureş, cod poştal 540057, 
persoană de contact: Ambrus Gyön-
gyvér, şef resurse umane,  telefon: 

0265.266.281, E-mail: uat@uat.ro, 
Site: www.uat.ro.

l Universitatea de Arte Tg-Mureş, 
cu sediul în localitatea Tîrgu-Mureş, 
str.Köteles Sámuel, nr.6, judeţul 
Mureş, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -Număr posturi: 2; 
-Numele  funcț ie i :  Tehnic ian 
(maestru lumină) I, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba practică în 
data de 09.05.2016, ora 9.00; -Proba 
interviu în data de 09.05.2016, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.nivelul studi-
ilor: bacalaureat; 2.studii de speciali-
tate; 3.experiență relevantă în 
domeniu; 4.cunoştințe de utilizare 
PC; 5.abilitate de organizare; 6.
abilități de lucru în echipă; 7.rezis-
tență la stres. -Număr posturi: 3; 
-Numele  funcț ie i :  Tehnic ian 
(maestru sunet) I, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 09.05.2016, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de 09.05.2016, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.nivelul studi-
ilor: bacalaureat; 2.studii de speciali-
tate; 3.experiență relevantă în 
domeniu; 4.cunoştințe de utilizare 
PC; 5.abilitate de organizare; 6.
abilități de lucru în echipă; 7.rezis-
tență la stres. 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 
Universității de Arte din Tg-Mureş. 
Relaţii suplimentare la sediul: str.
Köteles Sámuel, nr.6, judeţul Mureş, 
cod poştal 540057, persoană de 
contact: Ambrus Gyöngyvér, şef 
r e s u r s e  u m a n e ,   t e l e f o n : 
0265.266.281, E-mail: uat@uat.ro, 
Site: www.uat.ro.

l Institutul Național de Boli Infecți-
oase „Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul 
în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calis-
trat Grozovici, nr. 1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante, de: 
asistent medical principal (PL), speci-
alitatea generalist, Serviciu de Supra-
veghere, Prevenire şi Control al 
Infecțiilor Nozocomiale, durată 
determinată. -Numele funcţiei: asis-
tent medical principal (PL) speciali-
tatea generalist; -Număr posturi: 1, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Testarea psihologică în data de 27 
aprilie 2016 -ora 10.00 -la sediul insti-
tutului; -Proba scrisă în data de 29 
aprilie 2016, ora 10.00; -Proba prac-
tică în data de 05 mai 2016, ora 
10.00; -Termenul de depunere al 
dosarelor: -19.04.2016. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -diplomă de scoală sanitară 
posliceală sau echivalentă, sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform H.G.nr. 797/1997; 
-examen pentru obținerea gradului 
de principal; -5 ani vechime ca asis-
tent medical; -concurs pentru 
ocuparea postului. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Institutului Național de Boli Infecți-
oase „Prof.Dr.Matei Balş”. Relaţii 
suplimentare la sediul: Institutul 
Național de Boli Infecțioase „Prof.
Dr.Matei Balş”, persoană de contact: 
r e f . S t r o e  M i h a e l a ,  t e l e f o n : 
021.201.09.80 -interior 3055. E-mail: 
anca.stroe@mateibals.ro.

l Institutul Național de Boli Infecți-
oase „Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul 
în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calis-
trat Grozovici, nr.1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante, de: 

şofer autosanitară II, Compartiment 
Transport Auto, durată determinată. 
-Numele funcţiei: şofer autosanitară 
II; -Număr posturi: 1, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Testarea psiholo-
gică în data de 27 aprilie 2016 -ora 
10.00 -la sediul institutului; -Proba 
scrisă în data de 29 aprilie 2016, ora 
10.00; -Proba practică în data de 05 
mai 2016, ora 10.00; -Termenul de 
depunere al dosarelor: -19.04.2016. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţi i :  -diplomă de 
bacalaureat; -permis de conducere 
pentru şofer profesionist valabil 
pentru categoriile B şi C; -concurs 
pentru ocuparea postului; -3 ani 
vechime ca şofer (conducător auto) 
profesionist. 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 Insti-
tutului Național de Boli Infecțioase 
„Prof.Dr.Matei Balş”. Relaţii supli-
mentare la sediul: Institutul Național 
de Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei 
Balş”, persoană de contact: ref.Stroe 
Mihaela, telefon: 021.201.09.80 -inte-
rior 3055. E-mail: anca.stroe@matei-
bals.ro.

l Autoritatea Națională pentru 
Cetățenie organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea a 3 posturi 
vacante de personal contractual de 
execuție: -2  posturi de şofer, Serviciul 
financiar, contabilitate, achiziții şi 
administrativ: Nivel de studii-  medii; 
Vechime în specialitate– minimum 3 
ani; -1 post de referent IA, Biroul 
arhivă: Nivel de studii-  medii; 
Vechime– minimum 7 ani; Candidații 
pot depune dosarele de concurs la 
secretariatul comisiei de concurs din 
cadrul Autorității Naționale pentru 
Cetățenie din Bucureşti ,  str. 
Smârdan, nr. 3, sector 3, etaj 3, 
camera 14-15, în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data publicării anun-
țului. Termenul limită de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs: 26 
aprilie 2016, ora 17,00. Dosarul de 
concurs trebuie să conțină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la 
art. 6 alin. (1)–(4) al Regulamentului 
–cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, aprobat 
prin H.G nr. 286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Concursul va consta în două probe: 
proba scrisă şi interviul. Proba scrisă 
a concursului va avea loc în data de 
05 mai 2016 ora 10,00, la sediul Auto-
rității Naționale pentru Cetățenie din  
Bucureşti, str. Smârdan, nr. 3, sector 
3. Interviul se va susține într-un 
termen de maximum 4 zile lucrătoare 
de la data susținerii probei scrise. 
Informațiile privind condițiile de 
înscriere, documentele necesare 
pentru înscriere, precum şi biblio-
grafía de concurs se afişează pe 
pagina de internet a Autorității Nați-
onale pentru Cetățenie, secțiunea 
”Posturi vacante”. Relații suplimen-
tare se pot obține la sediul Autorității 
Naționale pentru Cetățenie şi la tel. 
021/2019350.

l Universitatea de Arte Tg-Mureş, 
cu sediul în localitatea Tîrgu-Mureş, 
str.Köteles Sámuel, nr.6, judeţul 
Mureş, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -Număr posturi: 1; 
-Numele funcției: Consultant artistic 
III, Facultatea în limba maghiară, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba practică în data de 05.05.2016, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
05.05.2016, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 
1.nivelul studiilor: superioare în 
Teatru şi Artele Spectacolului; 2.
experiență în domeniu minim 1 an; 
3.cunoştințe de utilizare PC (Micro-
soft Word, Microsoft Excel); 4.
cunoaşterea unei limbi de circulaţie 
internaţională; 5.abilitate de organi-
zare; 6.abilități de lucru în echipă; 
7.abilități de comunicare şi relații 
publice. -Număr posturi: 1; -Numele 
funcției: Regizor artistic III, Facul-
tatea în limba maghiară, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba practică în 
data de 05.05.2016, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 05.05.2016, ora 
11.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.nivelul studi-
ilor: superioare media; 2. experiență 
în domeniu; 3.cunoştințe de utilizare 
PC; 4. competențe în Teatru şi Artele 
Spectacolului; 5. abilitate de organi-
zare; 6.abilități de lucru în echipă; 7. 
abilități de comunicare şi relații 
publice. -Număr posturi: 1; -Numele 
funcției: Regizor culise, scenă II, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba interviu în data de 05.05.2016, 
ora 14.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 1.nivelul 
studiilor: medii; 2.experiență în 
domeniu; 3.abilitate de organizare; 
4.abilități de lucru în echipă; 5.rezis-
tență la stres. -Număr posturi: 2; 
-Numele funcției: Muncitor II (recu-
ziter), conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba interviu în data de 05.05.2016, 
ora 13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 1.nivelul 
studiilor: medii sau generale; 2.expe-
riență în domeniu; 3. abilitate de 
organizare; 4.abilități de lucru în 
echipă; 5.rezistență la stres. -Număr 
posturi :  2;  -Numele funcției : 
Muncitor II (mânuitor decor), 
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conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba interviu în data de 05.05.2016, 
ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 1.nivelul 
studiilor: medii sau generale; 2.
vechime: fără vechime; 3. abilitate de 
organizare; 4.abilități de lucru în 
echipă; 5.rezistență la stres. -Număr 
posturi :  1;  -Numele funcției : 
Muncitor I (lăcătuş), conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba practică în 
data de 05.05.2016, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 05.05.2016, ora 
11.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.nivelul studi-
ilor: medii sau generale în domeniu; 
2.vechime în domeniu minim 3 ani; 
3.experiență în domeniu; 4.abilitate 
de organizare; 5.abilități de lucru în 
echipă. -Număr posturi: 3; -Numele 
funcției: Îngrijitor, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba interviu în 
data de 05.05.2016, ora 9.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.nivelul studiilor: medii sau 
generale; 2.vechime: fără vechime; 
3.abilitate de organizare; 4.abilități de 
lucru în echipă. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Universității de Arte din 
Tg-Mureş. Relaţii suplimentare la 
sediul: str.Köteles Sámuel, nr.6, 
judeţul Mureş, cod poştal 540057, 
persoană de contact: Ambrus Gyön-
gyvér, şef resurse umane, telefon: 
0265.266.281, E-mail: uat@uat.ro, 
Site: www.uat.ro.

l Universitatea de Arte Tg-Mureş, 
cu sediul în localitatea Tîrgu-Mureş, 
str.Köteles Sámuel, nr.6, judeţul 
Mureş, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -Număr posturi: 1; 
-Numele funcției: Bibliotecar II, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 10.05.2016, 
ora 14.00; -Proba interviu în data de 
10.05.2016, ora 15.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
1.nivelul studiilor: superioare, Teatru 
şi Artele Spectacolului; 2.sudii de 
specialitate de biblioteconomie; 
3.vechime în domeniu minim 5 ani la 
o bibliotecă universitară; 4.cunoştințe 
de utilizare PC (Microsoft Word, 
Microsoft Excel); 5. abilitate de orga-
nizare; 6.abilități de lucru în echipă; 
7.abilități de comunicare şi relații 
publice. -Număr posturi: 1; -Numele 
funcției: Consultant artistic III, 
Facultatea în limba română, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba practică în 
data de 10.05.2016, ora 9.00; -Proba 
interviu în data de 10.05.2016, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.nivelul studi-
ilor: superioare în Teatru şi Artele 
Spectacolului; 2.experiență în 
domeniu minim 1 an; 3.cunoştințe de 
utilizare PC (Microsoft Word, Micro-
soft Excel); 4.cunoaşterea unei limbi 
de circulaţie internaţională; 5.abili-
tate de organizare; 6.abilități de lucru 
în echipă; 7.abilități de comunicare şi 
relații publice. -Număr posturi: 1; 
-Numele funcției: Editor imagine II, 
Facultatea în limba română, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba practică în 
data de 10.05.2016, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de 10.05.2016, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.nivelul studi-
ilor: superioare; 2.studii în foto 
imagine; 3.experiență în domeniu 
minim 1 an; 4.cunoştințe de utilizare 
PC; 5.competențe în Teatru şi Artele 
Spectacolului; 6.abilitate de organi-
zare; 7.abilități de lucru în echipă; 
8.abilități de comunicare şi relații 

publice. -Număr posturi: 1; -Numele 
funcției: Scenograf II, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba practică în 
data de 10.05.2016, ora 17.00; -Proba 
interviu în data de 10.05.2016, ora 
18.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.nivelul studi-
ilor: superioare scenografie; 2.mapă 
de prezentare: proiecte de sceno-
grafie; 3.experiență în domeniu 
minim 1 an; 4.cunoştințe de utilizare 
PC; 5.abilitate de organizare; 6.abili-
tăți de lucru în echipă; 7.abilități de 
comunicare şi relații publice. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Universității de Arte din 
Tg-Mureş. Relaţii suplimentare la 
sediul: str.Köteles Sámuel, nr.6, 
judeţul Mureş, cod poştal 540057, 
persoană de contact: Ambrus Gyön-
gyvér, şef resurse umane,  telefon: 
0265.266.281, E-mail: uat@uat.ro, 
Site: www.uat.ro.

CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l Cumpăr licenţă (emblema) taxi în 
toate reşedinţele de judeţ. Telefon 
disponibil între orele 8.00-16.00:  
0773.340.781.

CITAȚII  
l Se citeaza Onose Lucia, succesibila 
a defunctului Boscenco Alexandru, 
decedat la data de 02 septembrie 
2014, in mun. Tulcea,la sediul BIN 
Porfir Alexandru din Tulcea, str. 
Pacii nr.13, bl.S4, sc. B, ap.4.

l În data de 11 mai 2016, ora 8.30, 
este citat la Judecătoria Iaşi, complet 
C12 M pârâtul Pruteanu Marius – 
Ionuţ, în Dosar nr. 13145/245/2015 
având ca obiect divorţ cu minori în 
proces cu Pruteanu Mihaela – 
Gabriela.

l Pavalache Ionela cheamă în jude-
cată pe pârâtul Pavalache Gheorghe 
la Judecătoria Turnu Măgurele 
pentru data de 26 aprilie 2016, ora 
8,30 în dosarul nr. 684/329/2016 
având ca obiect divorţ.

l Se citează Avram Emil şi Avram 
Dorina, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Petroşani, str. Viitorului, 
bl. 4, ap. 15, sau str. Rusu, nr. 35 - 
casă de vacanță, județul Hunedoara, 
în dosar 12273/278/2010*, la Judecă-
toria Petroşani în data de 25.04.2016.

DIVERSE  
l Leavis Cont IPURL – Lichidator 
judiciar notifica deschiderea proce-
durii simplificate a insolventei 
privind pe SC Margeo Intermarket 
SRL, cu sediul in Ploiesti, str. 
Gheorghe Doja nr. 1, bl. 37D, et. 9, 
ap. 69, jud. Prahova, dosar nr. 
2143/105/2016 Tribunalul Prahova. 
Termenul pentru depunerea opoziti-
ilor 10 zile de la primirea notificarii, 
depunere declaratii de creanta 
20.05.2016, intocmire tabel preli-
minar 30.05.2016, solutionare contes-
tatii si depunere tabel definitiv 
24.06.2016, adunarea creditorilor 
06.06.2016 ora 14:00 la sediul lichida-
torului judiciar. Relatii la telefon 
0723880617.

l SC Conpet SA Ploieşti, prin împu-
ternicit SC Expert Serv SRL Ploieşti, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
avizului de Gospodărire a Apelor 
pentru proiectul “Înlocuire conductă 
de transport ţiţei  Ø 10¾ inch Vermesti 
– Tg Ocna – Rafo Oneşti în zona SPC 
Bogata – Balta Dofteana, pe o lungime 
de circa 1 km”, propus a fi amplasat în 
comuna Dofteana, jud. Bacău. Infor-
maţiile privind proiectul propus, pot fi 
consultate la sediul ABA Siret SGA 
Bacău, Mun. Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 
1. Observaţiile publicului se primesc la 
sediul SGA Bacău.

l SC Conpet SA Ploieşti, prin împu-
ternicit SC Expert Serv SRL Ploieşti, 
anunţa publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
avizului de Gospodărire a Apelor 
pentru proiectul “Înlocuire conducta 
de transport ţiţei   Ø 10¾ inch 
Vermesti – Tg Ocna – Rafo Oneşti în 
zona gara Godevil Tg. Ocna – Monu-
ment Zaharia pe o lungime de circa 2 
km”, propus a fi amplasat în locali-
tatea Târgu Ocna, jud. Bacău. Infor-
maţiile privind proiectul propus, pot 
fi consultate la sediul ABA Siret SGA 
Bacău, Mun. Bacău, str. Cuza Vodă, 
nr. 1. Observaţiile publicului se 
primesc la sediul SGA Bacău.

l În conformitate cu prevederile 
Legii Apelor nr. 107/1996, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, SC 
Conpet SA, str. Anul 1848, nr. 1-3, 
Ploieşti, Prahova, tel. 0244/401.360 
prin împuternicit SC Expert Serv 
SRL, intenţionează să solicite  de la 
A.N. “Apele Romane” – ABA Jiu, 
Craiova, aviz de gospodărire a 
apelor  pentru realizarea lucrărilor 
“Înlocuire conducta de transport ţiţei 
Ø 10 ¾ Gherceşti – Icoana Tronson 2: 
Mal Drept Pârâu Teslui–Fosta albie a 
Pârâului pe o lungime de cca 200 m”, 
amplasat în localitatea Gherceşti, 
judeţul Dolj. Aceasta investiţie este 
existenţa. Persoanele care doresc să 
obţină informaţii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de 
gospodărire a apelor, pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa menţio-
nată. Persoanele care doresc să trans-
mi tă  obse rva ţ i i ,  suges t i i  ş i 
recomandări se pot adresa solicitan-
tului sau la adresa SC Expert Serv 
SRL, (persoana contact Mihai 
Cazacu), nr. tel. 0244/513.233 după 
data de  12.04.2016.

ADUNĂRI GENERALE  
l SGCDA VISARTA convoacă 
Adunarea Generală în data de 
14.04.2016, ora-09.00, la Amfiteatrul 
Facultăţii de Artă Murală a Universi-
tăţii Naţionale de Artă, Str. Griviţei, 
nr.28, sector.1. În cazul neîntrunirii 
cvorumului legal, se reconvoacă 
şedinţa pentru ziua de 15.04.2016, 
ora-09,00 şi se va ţine în acelaşi loc 
Ordinea de zi : 1. Darea de Seamă 
pentru 2015. 2.Raportul Consiliului 
Director şi al Directorului Executiv 
2015. 3. Aprobarea Bilanţului 2015 
4.Prezentarea şi Aprobarea Proiec-
tului de Buget de venituri şi cheltuieli 
2016; 5.Raportul Comisiei de cenzori 
2015. 6.Aprobarea cotizaţiei şi a taxei 
de înscriere pe 2016. 7. Aprobarea 
comisionului 2016. 8.Validarea primi-
rilor de membri in 2015. 9.Aprobarea 
indemnizaţiei Consiliului Director, 
Comisiei de Cenzori, Comisiei de 
control a repartizării şi Comisiei 
privind accesul la informaţii pentru 
2016. 10.Prezentarea rapoartelor de 
activitate pentru 2015 ale Comisiilor 
de specialitate. 11.Aprobarea Proiec-
telor de Hotărâre a Adunării Gene-
rale din 30-31 martie 2016. 12.
Prezentarea. Procesului-verbal 
control ORDA din 2015 pentru acti-
vitatea din 2014. 13.Diverse.

l Consiliul de Administrație al S.C. 
ICPET Turbo S.A. Bucureşti- cu 
sediul social în Bucureşti, sector 4, 
Șos .  Bercen i  nr.104 ,  C .U. I . 
RO16951576, Nr. Ord. Reg. Com. 
J40/18782/17.11.2004- convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acți-
onarilor din S.C. ICPET Turbo S.A. 
Bucureşti în data de 19 Mai 2016- ora 
14.00- la sediul social din Bucureşti, 
sector 4, Șos. Berceni nr.104 (Centru 
de Cercetare ICPET Anexă Labora-
toare, et.2). În cazul neîntrunirii 
cvorului, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor din S.C. ICPET 
Turbo S.A. Bucureşti, în a doua 
convocare, va avea loc în data de 20 
Mai 2016- ora 11.00- în acelaşi loc. 
Ordinea de zi pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor din 
S.C. ICPET Turbo S.A. Bucureşti 
este următoarea: 1. Prezentarea şi 
aprobarea Raportului Consiliului de 

Administrație pentru activitatea 
desfăşurată în anul 2015; 2. Prezen-
tarea şi aprobarea Raportului Comi-
siei de Cenzori privind gestiunea 
societății pe anul 2015; 3. Prezentarea 
şi aprobarea Bilanțului Contabil şi a 
Contului de Profit şi Pierderi pe anul 
2015; 4. Prezentarea şi aprobarea 
repartizării profitului net pe anul 
2015; 5. Prezentarea şi aprobarea 
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 
anul 2016; 6. Prezentarea şi apro-
barea Programului de Investiții şi 
Surse de Finanțare pe anul 2016; 7. 
Descărcarea de gestiune a adminis-
tratorilor pentru activitatea pe anul 
2015; 8. Diverse.

l Convocator: Administratorul unic 
al S.C. Cercetare, Proiectare, 
Producție Echipamente şi Instalații 
Electronice ICE S.A. Bucureşti 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor pe data de 
12.05.2016, orele 14 la adresa din 
Bucureşti, str. Dimitrie Pompei 5-7, 
sector 2, pentru toți acționarii înregis-
trați în Registrul Acționarilor la 
sfârşitul zilei de 01.05.2016. Ordinea 
de zi pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor este urmă-
toarea: 1. Prezentarea Raportului de 
Gestiune al Administratorului Unic 
pentru anul 2015; 2. Prezentarea 
Raportului Comisiei de Cenzori 
pentru anul 2015; 3. Discutarea şi 
aprobarea contului de profit şi pier-
deri pentru exercițiul financiar 2015; 
4. Aprobarea situațiilor financiare pe 
anul 2015 şi descărcarea de gestiune 
a Administratorului Unic; 5. Discu-
tarea şi aprobarea bugetului de veni-
turi şi cheltuieli pentru exercițiul 
financiar 2016; 6. Diverse. Dacă la 
prima convocare nu se întrunesc 
condițiile statutare, Adunarea se va 
ține în acelaşi loc şi la aceeaşi oră la 
data de 13.05.2016.

l Preşedintele Asociaţiei Grupul de 
Acţiune Locală Colinele Olteniei, dl. 
Drăguşin Ionuţ Teodor, convoacă 
membrii asociaţiei pentru adunare 
generală ordinară la data de 
19.04.2016, ora 09.00, la sediul Asoci-
aţiei, comuna Coţofenii din Dos, str.
Nicu Iovipale, nr. 170. Pct. 1. Apro-
barea retragerii unor membri ai 
asociaţiei, conform propunerii Consi-
liului Director. Pct. 2. Aprobarea 
cererilor de acceptare de noi membri 
în asociaţie, conform propunerii 
Consiliului Director. Pct. 3. Diverse. 
Pentru informaţii suplimentare vă 
puteţi adresa la sediul Asociaţiei sau 
la tel. 0727.392.953.

l S.C. Eurosantis Com Invest S.A. 
Constanţa, B-dul. Mamaia nr. 160, 
Subso l .  J13 /1893/2013 ,  CUI 
32155844. Convocare. Subsemnatul, 
Capraru Ionel, în calitate de adminis-
trator unic al societăţii Eurosantis 
Com Invest S.A., convoacă Adunarea 
generală ordinară şi extraordină a 
acţionarilor Societăţii Eurosantis 
Com Invest – S.A.(“Societatea”), 
persoană juridică română, cu sediul 
în Constanța, B-dul. Mamaia nr. 160, 
subsol, județul Constanța, înregis-
trată la O.R.C. de pe lângă Tribu-
n a l u l  C o n s t a n ț a  s u b  n r. 
J13/1893/2013, având CUI 32155844, 
în data de 13.05.2016, ora 12.00 
pentru Adunarea Generală Ordinară 
şi ora 13.00 pentru Adunarea Gene-
rală Extraordinară, la sediul socie-
tății din Constanța, B-dul. Mamaia 
nr. 160, subsol, județul Constanţa, cu 
următoarea ordine de zi: 1) Pentru 
Adunarea Generală Ordinară: 1. 
Prezentarea şi aprobarea Raportului 
Administratorului pe anul 2015; 2. 
Prezentarea Raportului Comisiei de 
Cenzori privind situația financiară 
anuală la 31.12.2015; 3. Discutarea şi 
aprobarea situației financiare anuale 
pe anul 2015; 4. Descărcarea de 
gestiune a administratorului pentru 
anul 2015. 2) Pentru Adunarea Gene-
rală Extraordinară: 1. Aprobarea 
majorării de capital social prin aport 
în numerar, cu suma de maxim 
71.636,47 Ron, respectiv de la 
101.722,23 Ron la 173.358,70 Ron, 

prin emiterea unui număr de 174.723 
de acțiuni nominative noi, cu o 
valoare nominală de 0,41 Ron/ 
acțiune, la prețul de emisiune de 0,41 
Ron/ acțiune. Majorarea capitalului 
social se va face prin oferirea spre 
subscriere acționarilor existenți ai 
Societății, cu dreptul de exercitare al 
dreptului de preferință proporțional 
cu numărul acțiunilor pe care le 
posedă; 2. Aprobarea termenului de o 
lună de la data publicării hotărâri 
Adunării Generale Extraordinare a 
acționarilor în Monitotul Oficial al 
României, partea a IV a, pentru 
exercitarea dreptului de preferință al 
acționarilor existenți. După expirarea 
acestui termen, acțiunile rămase 
nesubscrise vor putea fi oferite spre 
subscriere atât acționarilor existenți, 
cât şi altor persoane fizice/ juridice. 
Dreptul de preferință al acționarilor 
existenți va putea fi exercitat doar 
proporțional cu numărul de acțiuni 
pe care le posedă; 3. Apobarea ca 
acțiunile emise în schimbul aportu-
rilor în numerar să fie plătite, la data 
subscrierii, în proporție de cel puțin 
30% din valoarea lor nominală şi, 
integral, în termen de cel mult 3 ani 
de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, partea a IV a, a 
hotărârii adunării generale; 4. Apro-
barea de principiu privind divizarea 
simetrică a S.C. Eurosantis Com 
Invest S.A. prin desprinderea a unei 
părți a patrimoniului S.C. Eurosantis 
Com Invest S.A. şi transmiterea aces-
tuia în mod simetric către societăți 
comerciale terțe nou create, care vor 
fi astfel constituite, în schimbul 
alocării de părți sociale emise de noile 
societăți către acționarii Eurosantis 
Com Invest S.A. de la data de înre-
gistrare aferentă Adunării Generale 
de aprobare finală a despinderii; 5. 
Aprobarea mandatării administrato-
rului S.C. Eurosantis Com Invest 
S.A. în vederea inițierii şi pregătirii 
fazelor prealabile divizării; 6. 
Diverse. În cazul în care la data şi la 
ora precizate se constată că nu sunt 
îndeplinite condițiile necesare pentru 
desfăşurarea Adunării Generale 
Ordinare sau Adunării Generale 
Extraordinare, se convoacă o nouă 
Adunare Generală Ordinară, 
respectiv o nouă Adunarea Generală 
Extraordinară, cu aceeaşi ordine de 
zi şi în acelaşi loc, în data de 
16.05.2016, ora 12.00 pentru 
Adunarea Generală Ordinară, 
respectiv ora 13.00 pentru Adunarea 
Generală  Extraordinară .  La 
Adunarea Generală Ordinară şi 
Extraordinară vor participa toți acți-
onarii înregistrați în Registrul Acțio-
narilor la data de 02.05.2016, stabilită 
că dată de referință. Acționarii pot 
participa la adunare direct sau prin 
mandatari împuterniciți cu procură 
specială, ce se va depune la sediul 
societății până la data de 12.05.2016. 
Administrator Unic, Capraru Ionel.

LICITAȚII  
l SC Oniro SRL, prin lichidator 
judiciar avand in vedere anuntul 
aparut in ziarul „Jurnalul National” 
din 08.04.2016, prin care se anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
bunurilor mobile aflate in patrimo-
niul societătii, fiind stabilite mai 
multe zile de licitatii, aratam faptul 
ca din eroare este mentionata ca zi de 
licitatie ziua de 25.06.2016, cand in 
realitate ziua de licitatie stabilita este 
25.05.2016. Restul anuntului este 
valabil.

l SC Oniro SRL, prin lichidator 
judiciar, anunţă vânzarea prin lici-
taţie publică a urmatorului bun 
imobil, respectiv un teren situat in 
Ploiesti, str. CD Gherea, nr. 7, jud. 
Prahova, inscris in CF nr. 130924 si 
130925 ale Mun. Ploiesti, in supra-
fata de 41,63 mp,  la pretul de 12.900 
lei (societatea nu este platitoare de 
TVA). Licitatia are loc in baza 
Adunarii Creditorilor din data de 
13.08.2015, pretul de pornire al licita-
tiei fiind cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitaţia va avea loc pe 

15.04.2016 si 28.04.2016 orele 12.00 
în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. 
Detal i i  supl imentare  la  te l .   
0344104525.

l SC Danusca SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunurile 
mobile ale debitoarei la prețurile 
reduse cu 50% (obiecte de inventar, 
produse finite diverse modele - 
console, mese, suport oglinzi, etc din 
fier forjat) si proprietate imobiliara 
compusa din teren intravilan in 
suprafata de 6.455 mp si constructii: 
C1- Atelier productie confectii meta-
lice si spatiu administrativ (P) cu s.c. 
desfasurata = 627 mp, C2 - Anexa 
(P) - grup social - vestiar cu s.c. 
desfasurata = 311 mp, C3 - Sectie 
productie confectii fier forjat si 
depozit materiale (P) cu s.c. desfasu-
rata = 1.778 mp, C4 - Anexa (P) - 
cabina poarta cu s.c. desfasurata = 8 
mp, imprejmuire si platforma beto-
nata, situata in com. Paulesti, sat 
Paulesti, nr. 823, tarlaua 16, Prahova 
la pretul de evaluare redus cu 40% 
(1.076.601 lei fara TVA). Licitaţia va 
avea loc în 15.04.2016, ora 13/30 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
22.04.2016, 29.04.2016, 06.05.2016, 
13.05.2016 aceeaşi oră, în acelaşi loc."

l SC Andutu Distribution SRL prin 
lichidator judicar VIA Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică marca ANDUTU la pretul de 
14.334 lei şi proprietate imobiliara 
compusă din teren intravilan în 
suprafaţă de 2.174 mp situata in 
com. Predeal Sărari, sat Vitioara de 
Sus, judet Prahova la pretul de 
19.234 lei fara TVA. Licitaţia va avea 
loc în fiecare zi de marti incepand cu 
data de 19.04.2016, ora 15/00 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800".

l SC Universal Construct Prod SA 
prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică in fiecare zi de miercuri ince-
pand cu data de 13.04.2016 ora 15/00 
bunurile debitoarei la pretul de 
evaluare redus cu 50%: teren în 
suprafaţă de 12.389 mp şi sediu 
administrativ în suprafaţă de 1.800 
mp; hala productie în suprafaţă de 
1.500 mp, casa pompe si bazin apa în 
suprafaţă de 64 mp, situata în situat 
in Comuna Bacia, jud. Hunedoara la 
pretul de 800.000 lei, apartament 
două camere şi dependințe cu supra-
fața utilă de 47,84 mp si balcon cu 
s.u. 12,59 mp situat în Târgu Jiu la 
pretul de 53200 lei fără TVA; 
magazie (hală) cu s.d. 1250 mp şi 
teren aferent cu suprafața de 1.381 
mp, situată în com. Bacia, jud. Hune-
doara, la pretul de 239000 lei fără 
TVA; teren în suprafață de 3.195 mp 
situat în com. Bacia, jud. Hunedoara 
la pretul de 47000 lei fără TVA”.

l SC Trebor Exim SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică teren intravilan in suprafata 
de 5.857 mp si indiviz in suprafata de 
161 mp, situate în Băicoi, jud. 
Prahova la pretul de evaluare redus 
cu 50 %, respectiv 58.850 lei. Licitaţia 
va avea loc în fiecare zi de miercuri 
începând cu data de 13.04.2016, ora 
14/00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800."

l SC Kalimera Intercom SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie bunuri 
mobile (tăvi, dulapuri, oale, scaune, 
etc) la preturile de inventar reduse cu 
25%. Licitaţia va avea loc în 
15.04.2016, ora 13/30 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
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18.04.2016, 20.04.2016, 22.04.2016, 
25.04.2016 aceeaşi oră, în acelaşi loc."

l Subscrisa S.C. Forest Crist S.R.L. 
-în faliment, cu sediul în Reşița, str. 
Feroviarului nr. 8A, ap. 2, jud. 
Caraş-Severin, Număr de ordine în 
Registrul Comerţului J11/232/2000, 
CUI 13298228, vă face cunoscut 
faptul că în data de  18.04.2016.2016, 
ora 11 va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Reşița, str. Horea bl. 
A2, parter, licitația publică cu strigare 
privind vânzarea următoarelor 
bunuri mobile aparţinând debitoarei: 
Bunuri mobile: -Autoturism IMS 
M461 la prețul de 450 euro+TVA 
reprezentând 90% din prețul de 
evaluare; -Utilaj Forestier IFRON la 
prețul de 2.160 euro+TVA reprezen-
tând 90% din prețul de evaluare; 
-Linie de prelucrare primară a 
l e m n u l u i  ( G a t e r  t i p  b a n z i c 
LINDNER, Circular de despicat, 
Circular de retezat, Electropalan 2 to. 
SOWITSCH, Instalație de exhaus-
tare (motor şi ventilator), Cazan 
aburire (cazan de preîncălzire apă şi 
bazin apă) la preţul de 3.285 
euro+TVA, reprezentând 90% din 
preţul de evaluare. În cazul în care 
bunurile scoase la licitație nu se vând 
la data stabilită urmatoarele licitații 
vor avea loc în data de: 03.05.2016, 
16.05.2016, 30.05.2016, ora 11 la 
sediul lichidatorului judiciar, la 
acelați preț. Caietul de sarcini se 
poate achiziționa de la sediul lichida-
torului judiciar la prețul  de 300 lei 
pentru echipamente, 200 lei pentru 
mijlocul de transport. Înscrierea la 
licitație şi achiziționarea caietului de 
sarcini se poate face în fiecare zi de 
luni până vineri cu excepția zilei în 
care are loc licitația. Garanția de 
participare la licitație este de 10% din 
prețul de pornire al licitației. 
Prezenta constituie somație pentru 
toți cei care pretind vreun drept aspra 
bunurilor scose la licitație, sunt obli-

gați să anunțe lichidatorul judiciar 
înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Informații suplimentare se 
pot obține la telefon 0255.212.940 sau 
la sediul lichidatorului judiciar. 

l Primăria Comunei Negreşti, cu 
sediul în comuna Negreşti, DJ 156 A, 
nr.117, judeţul Neamţ, cod poştal 
617157, cod fiscal 17474424, tel./fax: 
0233.246.944, organizează licitaţie 
publică deschisă conform OUG nr. 
54/2006 în vederea concesionării teren 
păşune în suprafaţă de 17,10ha. lot 
Dohotărie şi 34,14ha. lot Islazu Mic, 
situate în extravilanul comunei 
Negreşti, judeţul Neamţ din domeniul 
public al acesteia, în vederea întreţi-
nerii prin păşunat. Documentaţia de 
atribuire privind organizarea şi desfă-
şurarea procedurii de concesionare se 
achiziţionează de la sediul Primăriei 
Comunei Negreşti la preţul de 50Lei. 
Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor este 13.04.2016, ora 16.00. 
Ofertele vor fi transmise până la data 
de 20.04.2016, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Negreşti, sat 
Negreşti, comuna Negreşti, judeţul 
Neamţ. Şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor va avea loc în data de 
21.04.2016, ora 10.00, la sediul Primă-
riei Comunei Negreşti. Denumirea 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute: Tribunalul Neamţ, 
Secţia Contencios Administativ şi 
Fiscal, b-dul.Republicii, nr.16, locali-
tatea Piatra Neamţ, cod poştal 610005, 
t e l e f o n :  0 2 3 3 . 2 1 2 . 2 9 4 ,  f a x : 
0233.235.655, e-mail: tribunal-neamt@
just.ro.

l Anunţ de participare privind dele-
garea gestiunii serviciilor comunitare 
de utilităţi publice- negociere direct. 1. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi de fax, adresa de e-mail ale 
delegatarului: Primăria comunei Băli-
leşti, judeţul Argeş, cod de dentificare 
fiscală 4122124, telefon0248/562322, 

fax 0248/562300, email primaria_bali-
lesti@yahoo.com. 2.Hotărârea privind 
stabilirea modalităţii de gestiune: 
Hotărârea Consiliului Local Bălileşti 
nr.65/30.09.2015, privind aprobarea 
documentaţiei pentru delegarea gesti-
unii serviciului public de alimentare 
cu apă al comunei Bălileşti. 3.Aria 
teritorială unde urmează a se presta/
furniza serviciul/activitatea: Teritoriul 
administrativ al comunei Bălileşti, 
judeţul Argeş. 4.Activitatea/serviciul 
car urmează să fie prestată/furnizată/
furnizat detaliat pe activităţi: Delle-
garea de gestiunea serviciului public 
de alimentare cu apă al comunei 
Bălileşti, judeţul Argeş. 5.Durata 
contractului de delegare a gestiunii: 
10 ani. 6. Denumirea, numărul de 
telefon şi fax şi adresa de e-mail ale 
biroului/persoanei de la care se poate 
solicita documentaţia de delegare, 
precum şi modalităţile de obţinere a 
documentaţiei: Primăria Comunei 
Bălileşti, Judeţul Argeş, cod de identi-
f i c a r e  f i s c a l ă  4 1 2 2 1 2 4 , 
tel.0248/562322, fax 0248/562300, 
e-mail primaria_balilesti@yahoo.
com., responsabil procedură  d-ra 
Popa Mihaela Daniela.  Documen-
taţia poate fi obţinută în una dintre 
următoarele modalităţi: la sediul 
primăriei. 7. Dacă este cazul costul şi 
condiţiile de plată în vederea obţinerii 
documentaţiei de delegare: Documen-
taţia de atribuire poate fi achiziţionată 
în urma unei solicitări scrise. Preţul 
pentru obţinerea documentaţiei este 
de 300 lei şi se achită la casieria 
primăriei. 8. Termenul limită de depu-
nere al ofertelor, data şi ora, adresa la 
care se depun/transmit/ofertele: 
11.05.2016, ora 10.00- Primăria 
comunei Bălileşti, strada Principală, 
judeţul Argeş, la Registratură. 9. 
Data, ora şi locul deschiderii 
ofetelor:11.05.2016, ora 14.00- la 
sediul primăriei comunei Bălileşti, 
strada Principală, judeţul Argeş. 10. 
Garanţiile solicitate: Garanţia de 

participare la licitaţie este de 2.000 lei 
şi se poate constitui prin lichidităţi 
depuse la casieria instituţiei. 11. 
Durata  de valabilitate a ofertei: 90 de 
zile calendaristice de la  data depu-
nerii ofertelor.

l C.I.I. Şerbănescu Maria Lichidator 
Judiciar al debitoarei SC cristelsi 
SRL, J29/746/1993, CUI RO3649364 
CU sediul in Valenii De Munte Str. 
Progresului Nr. 20A, judetul prahova, 
societate în faliment dosar nr. 
4469/105/2013, anunta organizarea 
de licitatii publice cu strigare,  in 
fiecare zi de joi ora 10 incepand cu 
data de 12 mai 2016, pentru urmatoa-
rele bunuri imobile: 1. Teren 150 mp 
situat in Vălenii de  Munte, B.dul N.
Iorga nr.45, Jud. Prahova, zona 
DN1A, intravilan, nr.cadastru 1457, 
preţ  9810 lei; 2. Baraca metali-
ca-chiosc, situată în com. Măneciu, 
jud. Prahova, an construcţie 1993, 
suprafaţa 24 mp, înălţime 2,3 m. preţ 
4.669 lei; 3. CLADIRE(fosta centrală 
termică), situată în Vălenii de Munte, 
B.dul. N. Iorga nr. 56, jud. Prahova, 
zona DN1A, suprafata 245 mp. Acd. 
=245 mp, Au.=206 mp cu reţele exis-
tente de energie electrică(monofazat 
şi trifazat), apă, gaze, canalizare, 
telefonie, trafic auto redus, an 
constructie 1984, regim de înălţime P, 
nr. Cadastral 11263, H=3,2 m şi 
TEREN în suprafaţă de 245 mp, preţ  
pornire licitatie 231.422 lei. 4. Clădire 
magazin + birouri situată în Vălenii 
de Munte str. N. Iorga nr.43, zona 
Gării, DN 1A, înălţime P+E, an 
construcţie 2007, nr.cadastral 1357, 
suprafaţă  101 mp, Acd 191,44 mp, 
zonă rezidenţial periferică, reţele 
edilitare: energie electrică, apă, gaze, 
încălzire cu centrală proprie pe gaze, 
etaj compartimentat în birouri, hol, 
baie, bucătărie, canalizare, telefonie, 
internet, preţ pornire licitaţie 189.285 
lei; 5.  CLADIRE, situată în comuna 
Gura Vitioarei nr.238 jud. Prahova, 

zona DN1A, tipul construcţiei 
C1+C2+C3+ materiale rezultate din 
demolarea depozitului C4, an 
construcţie 1998, regim înălţime 
P+1E, nr.cadastral 27, sprafaţa 
Ac=246,75 mp, Acd =246,75 mp, 
Au=223.64 mp, H=5.0 m, instalaţii 
electrice (monofazat şi trifazat), sani-
tare(apă, canal priprie şi urbană), 
încălzire şi TEREN în suprafaţă de 
1105 mp, preţ pornire licitaţie 
321.689 lei. Preturile nu contin TVA. 
Caietele de sarcini pot fi achizitionate 
contracost si bunurile pot fi vazute si 
informatii la sediul din Valenii De 
Munte B.Dul N.Iorga Nr.45 judetul 
Prahova, tel 0244283460.

PIERDERI  
l Perdut atestat profesional pe 
numele Ciuflea Ovidiu. Il declar nul. 

l Persoană fizică: Pierdut Certificat 
de Membru al Colegiul Farmacistilor 
din România, certificate cu seria TM 
Nr.13445 din data de 19.11.2009 pe 
numele de Olivera Barbuli. Îl declar 
nul.

l Societatea Sorblan Lux SRL, 
J6/386/2004, C.U.I 16448982, repre-
zentat prin asociat unic Muresan  
Sorinel, declar pierdut certificat 
constatator pentru sediu si activitati 
autorizate la sediu. Declar nul.

l SC F.C. Construct ’97 SRL cu 
sediul in str. Dumbrava Noua nr. 2, bl. 
M78, et. 3, sc. 1, ap. 10, sector 5, 
Bucuresti, avand CUI RO 9607546 
declar pierdut documentatia autoriza-
tiei de construire nr. 382-G/22.06.2007 
emis de Primaria Sector 5 cu sediul 
secundar str. Gardeniei nr. 1 E, il 
declar nul.

l Pierdut Adeverinţă achitare inte-
grală nr. 5522/1094, pe numele 
Ţangulea Marin şi Nuţă. O declar nulă.

l Pierdut Dovadă achitare aparta-
ment, pe numele Sandu Emilian şi 
Sandu Maria. O declar nulă.

l Pierdut Contract construire nr. 
4509/31.05.1973 şi Proces-verbal din 
27.07.1973, pe numele Blându Ioan şi 
Ioana. Le declar nule. 

l SC Green Sandwiches SRL, 
J40/4681/23.04.2012 CUI:30108463, 
declar pierdut Certificat de Inregis-
trare precum si certificatele constata-
tore emise CNF prevederile Legii 
359/2004.Le declar nule.

l Soc. Camelia şi Fănel Construct 
S.R.L., J40/20716/05.11.2007, C.U.I. 
22685959, declară pierdute două 
certificate constatatoare din data de 
19.12.2012.

l Declar pierdut „Certificat părţi 
sociale” seria A nr. 53, cu 342 părţi 
sociale, nume Ioniţă Georgeta, emis 
de Casa de Modă „Venus” la data 
31.08.2005.

l Declar pierdute (nule): -carnet de 
student; -legitimaţie de student, 
ambele emise de S.N.S.P.A. pe numele 
Spânu Andreea Adina.

l Pierdut certificat constatator S.C. 
MISTERYROOM Escape S.R.L., cu 
sediu social în Bucureşti, Strada Plan-
telor nr. 76, Camera 1, Sector 2, C.U.I. 
33840241, J40/13734/25.11.2014, 
pentru punctul de lucru din Bucu-
reşti, Bd. Unirii nr. 16, bl. 5A, sc.1, 
et.7, ap. 22, Sector 4. Îl declar nul. 

l Firma MIROGAL S.R.L., cu sediul 
în loc. Craiova, str. Nicolae Titulescu, 
nr.65, jud. Dolj, cu J16/2023/2006, 
C.U.I. 19169923, pierdut certificat 
constatator pentru sediu social, îl 
declar nul.




