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OFERTE SERVICIU
l Cameriste, mester, curier cu expe-
rienta. Hotel. 1400-1800 / luna. 
0722.256.777

l Firmă distribuţie produse alimen-
tare zona Metro Voluntari angajează 
manipulant marfă şi şofer livrator.
CV pe mail:angajari@senic.ro sau tel: 
0741.244.002

l Fabrică de mobilă situată în Bucu-
reşti,Piaţa Giuleşti,angajează în 
condiţii atractive:proiectant mobili-
er,consultant vânzări,tâmplar pal 
melaminat, circularist, operator cant. 
Detalii tel:0733.107.767

l Pizzerie cu livrare la domiciliu 
angajează pizzari şi ajutori pizzari. 
Salariu şi program atractive. Tel: 
0769.016.699/ 0724.135.198

l Pizzerie cu livrare la domiciliu 
angajează bucătări şi ajutori bucătă-
rie!Salariu şi program, atractive! Tel. 
0769.016.699; 0724.135.198.

l Angajăm pizzar, ajutor pizzar şi 
livrator cu maşină personală. 
Condiții deosebite. Relații la telefon 
0786.031.022

l Firma Express Kurier Europa ca
ută colaboratori cu maşini de 
3.5t pentru transport marfă în UE. 
Şoferul obligatoriu trebuie să 
vorbească engleză sau germană pe un 
n i v e l  m i n i m .  T e l . : 
0043/6628.797.72.18, tub.at@exs.de

Locuri de muncă în UK prin 
Brit-RO Consultancy, interviuri 
faţă în faţă cu angajatorul în Bucu-
reşti în data de 30.06-02.07.2016 
pentru posturile: îngrijitoare vârst-
nici- Nicoleta: 0746.293.888, exca-
vatorişti şi buldozerişti- Andrei: 
0743.803.888, infirmiere şi asistenţi 
în azile- Kinga: 0743.193.888.

l Primăria comunei Grinţieş,  
comuna Grinţieş, sat Poiana, judeţul 
Neamţ,  CIF 2614180, tel/fax 
0233265410/0233265172, în baza 
prevederilor H.G. 286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de biblio-
tecar – compartiment Bibliotecă;  
Nivelul studiilor: studii medii în dome-
niul filologie, cursuri de calificare/
perfecţionare – bibliotecar; Vechimea 
necesară pentru ocuparea postului: 
debutant; Data, ora şi locul desfăşu-
rării concursului: 11.07.2016; orele 
10.00, la sediul primăriei comunei 

Grinţieş, judeţul Neamţ; Data limită 
pentru depunerea dosarelor: 5.07.2016, 
orele 12.00; Relaţii suplimentare: 
Sărluceanu Marina – consilier; Tel. 
0233-265.410/0233-265.172.

l Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Bucureşti, cu sediul în str. Radu Vodă 
nr.26-26 A, sector 4, Bucureşti, orga-
nizează concurs pentru funcţia 
publică de execuţie vacantă de 
inspector de muncă clasa I grad 
profesional principal din cadrul biro-
ului Monitorizare Relaţii de Muncă. 
Condiţii de participare:  Condiţii 
Genera le  -ar t .54  d in  Legea 
nr.188/1999 republicată (r2), cu modi-
ficările şi completările ulterioare; 
CONDIŢII SPECIFICE: - Studii de 
specialitate: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniile 
fundamentale: ştiinţe inginereşti, 
ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe juri-
dice, ştiinţe economice sau în specia-
lizările: sociologie, psihologie, 
medicină, administraţie publică şi 
ştiinţe politice; -Perfecţionări (specia-
lizări): -; -Cunoştinţe de operare /
programare pe calculator (necesitate 
şi nivel): diplomă/certificat/atestat 
cunoştinţe operare PC/ECDL; 
-Vechime minimă în specialitatea 
studiilor: 5 ani. ACTE NECESARE 
PENTRU ÎNSCRIERE: -formularul 
de înscriere pus la dispoziţie de I.T.M. 
Bucureşti; -copia actului de identi-
tate; -copiile diplomelor de studii şi a 
altor acte care să ateste efectuarea 
unor specializări; -copia carnetului de 
muncă sau, după caz, o adeverință 
care să ateste vechimea în muncă şi, 
după caz, în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcţiei publice 
(conform Ordinului ANFP nr. 
192/2013 pentru aprobarea forma-
tului standard al adeverinţei care 
atestă vechimea în muncă şi 
vechimea în specialitatea studiilor); 
-cazierul judiciar; -adeverinţă medi-
cală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al candi-
datului sau de către unităţile sanitare 
abilitate (adeverinţa care atestă 
starea de sănătate conţine, în clar, 
numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul stan-
dard stabilit de Ministerul Sănătăţii 
Publice); -declaraţia pe propria 
raspundere sau adeverinţă care să 
ateste că nu a desfăşurat activităţi de 
poliţie politică; -declaraţia pe propria 
răspundere că nu a fost destituit(ă) 
dintr-o funcţie publică sau nu i-a 

încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în 
ultimii 7 ani. Concursul constă în 
susţinerea unei probe scrise în data 
de 18.07.2016 ora 10.30 şi interviul în 
data de 21.07.2016 ora 11.30. Copiile 
de pe actele necesare înscrierii se vor 
prezenta însoţite de documentele 
originale sau în copii legalizate. 
Dosarele se vor depune în perioada 
15.06.2016-04.07.2016 inclusiv,  peri-
oada de selecţie a dosarelor este 
05-11.07.2016. Relaţii suplimentare 
la tel. : 021.331.18.03.

CITAȚII  
l Pleşea Mihăiţă, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în sat Joldeşti, com. 
Vorona, jud. Botoşani, este citat la 
data de 22.06.2016, ora 8.30, la Jude-
cătoria Botoşani, în dosarul nr. 
2863/193/2016, având ca obiect divorţ 
cu copii, în calitate de pârât, recla-
mant fiind Pleşea Claudia.

l Furdui Ioana-Alexandra este 
chemată la Judecătoria Petroşani, ca 
pârâtă, pentru 30 iunie 2016, orele 
8 :30,  camera 27,  în dosarul 
3332/278/2015 – CI civil – succesiune 
cu Lupuleasa Maria ş.a.

l Ungureanu Dan Mihai în calit. 
moştenitor al defunct. Ungureanu 
Dan, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Cluj Napoca, Aleea Herculane, 
nr.6, ap.97, jud.Cluj, este citat la 
Tribunalul Cluj, camera Sala 5, în 
ziua de 11.07.2016, Complet 3 LM, 
ora 11.30, în calitate de pârât în 
dosarul civil nr.17950/117/2012, în 
proces cu Clujana SA în calitate de 
reclamant, acţiune în răspundere 
patrimonială.

l Şandru Dumitru este citat la Jude-
cătoria Paşcani, în dosarul nr. 1640/8
66/2016, având ca obiect ”ordonanță 
preşedințială - suplinire consimță-
mânt parental”, complet C1MF, ora 
9.00, pentru termenul din 28 iunie 
2016,  reclamantă fiind Şandru 
Florentina.

ADUNĂRI GENERALE  
l S.C. Decirom S.A. Sediul: Incinta 
Port Constanţa, Nr. înreg. O.R.C.: 
J13/516/1991, C.U.I.: RO 1890411, 
C-ţa 15.06.2016, Nr. 2256, Convo-
cator: Bajenaru Valeriu Constantin, 
Preşedinte Consiliu de Administraţie 
al S.C. DECIROM S.A., în temeiul 
art. 113 din Legea nr.31/1990, repu-
blicată, convoacă pe data de 
18.07.2016, ora 12.00 Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-

rilor la sediul societăţii: Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor cu următoarea ordine de zi: 1. 
Majorarea capitalului social al socie-
tăţii din aport acţionari existenţi. 
Majorarea poate fi făcută prin apor-
turile efectuate deja de către acţio-
nari prin împrumuturi societate. 2. 
Limitarea sau ridicarea dreptului de 
preferinţă al acţionarilor potrivit art. 
217 alin. 1 din Legea 31/1990 republi-
cată. 3. Înfiinţarea unui sediu 
secundar. 4. Diverse.
Acţionarii pot participa la adunare 
personal sau prin reprezentant, în 
baza unei procuri speciale, care va fi 
depusă, la sediul societăţii, până la 
data de 16.07.2016 ora 12.00. În cazul 
nerealizării cvorumului necesar, cea 
de-a doua adunare se va ţine în data 
de 19.07.2016 în acelaşi loc şi oră şi 
cu aceeaşi ordine de zi. Relaţii supli-
mentare la Secretariat, telefon 
041-601265 (d-na Banu). Preşedinte 
Consiliu de Administraţie, Bajenaru 
Valeriu Constantin.

l Convocare: Consiliul de Adminis-
traţie al societăţii PRINCER S.A. cu 
sediul în Bucureşti B-dul Naţiunile 
Unite nr.4, Bl.107A, etaj 5-Corp B5 şi 
etaj 6-Corp C6, sector 5, înregistrată la 
O.R.C.B. sub nr. J40/9336/1991 C.U.I. 
RO1565291, convoacă Adunarea 
Generală ordinară şi extraordinară a 
Acţionarilor la data de 18.07.2016, ora 
12.00 pentru Adunarea Generală 
Ordinară şi ora 12.30 pentru 
Adunarea Generală Extraordinară la 
sediul din B-dul Naţiunile Unite nr.4, 
Bl.107A, etaj 6-Corp C6, sector 5, 
Bucureşti, pentru toţi acţionarii înre-
gistraţi în Registrul Acţionarilor la 
data de referinţă 30.06.2016. În cazul 
neîndeplinirii cvorumului legal, 
Adunarea Generală va fi reprogra-
mată la a doua convocare pentru data 
de 19.07.2016, în acelaşi loc, la aceeaşi 
oră şi cu aceeaşi ordine de zi. Ordinea 
de zi pentru Adunarea Generală Ordi-
nară este următoarea: 1. Alegerea  
membrilor comisiei de cenzori ca 
urmare a expirării mandatului. 
Ordinea de zi pentru Adunarea Gene-
rală Extraordinară este următoarea:  
1. Modificarea prevederilor din Actul 
Constitutiv al societăţii –Secţiunea 3 
art.24 al.3 referitoare la cenzori în 
urma votului exprimat în Adunarea 
Generală Ordinară. 2. Diverse. 
Accesul în sala de şedinţă se face pe 
baza actului de identitate şi a certifica-
tului de acţionar, sau pe baza procurii 
speciale de reprezentare. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
021/3.14.62.07.

LICITAȚII  
l Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul 
in sibiu, Calea Dumbravii nr. 157, tel. 
0269-23.51.81, fax 0269-24.00.90, cod 
fiscal 4240928, cont IBAn RO 42 
TREZ5765005XXX000209, deschis 
la Trezoreria sibiu, organizeaza 
cedarea cu titlu gratuit a 2 caini de 
serviciu. Animalele pot fi vizionate la 
sediul Centrului Chinologc Sibiu. 
Transmiterea fata plata va avea loc 
in perioada 16.06.2016-30.06.2016, la 
sediul Crntrului Chinologic sibiu. 
Lista complete a bunurilor si relatii 
suplimentare se obtin la telefon: (40) 
0269/235.181; fax 0269-24.00.90, 
http://www.centrulchinologic.ro/
interes_public/licitatii_publice/ sau la 
sediul centrului Chinologic Sibiu, 
Calea Dumbravii nr. 157.

l Cabinet Individual de Insolvență 
”Peniuc Mihaela”, e-mail: mihaelape-
niuc@gmail.com, în calitate de lichidator 
judiciar al Bucovina EnterprISES 
S.R.L.–în faliment -organizează selecție 
de oferte pentru evaluarea terenurilor din 
patrimoniul debitoarei. Terenurile 
(27,3167 ha) sunt împărțite în 24 de loturi 
de teren extravilan situate în Comuna 
Cerna, Județul Tulcea.

l SC International Alpha Trans SRL 
prin lichidator judiciar anunta 

vanzarea la licitatie publica a bunu-
rilor mobile aflate in patrimoniul 
societatii debitoare conform rapor-
tului de reevaluare, a regulamentului 
de vanzare  a bunurilor ce au fost 
incuviintate de Adunarea Credito-
rilor din 06.11.2014 si 12.05.2016. 
Pretul de pornire al licitatiilor cel 
stabilit in raportul de reevaluare. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 22.06.2016, 24.06.2016, 
28.06.2016, 30.06.2016, 04.07.2016, 
06.07.2016, 08.07.2016, 11.07.2016, 
13.07.2016 si 15.07.2016  orele 12.00, 
la sediul lichidator judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab. 7B. Relatii supli-
mentare sediul lichidator judiciar cat 
si la telefon 0344104525.

l Debitorul Societatea de Construcții 
Poduri ARPOM SA -în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
-Imobil (teren 1.609mp şi construcții) 
situat în Timişul de Sus, județul 
Braşov. Prețul de pornire al licitației 
este de 25.000EURO, exclusiv TVA. 
Prima şedință de licitație va avea loc 
în data de 22.06.2016, ora 15:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, et.2, 
cam.203, sector 1. Dacă imobilul nu 
se adjudecă la această dată, următoa-
rele şedințe de licitații vor avea loc în 
data de: 29.06.2016, 06.07.2016, 
13.07.2016 şi 20.07.2016 ora 15.00, 
prețul de pornire rămânând acelaşi. 
- Imobi l  ( t e ren  25 .299mp ş i 
construcții) situat în Bucureşti, Str. 
Inovatorilor nr.38, sector 1. Prețul de 
pornire  a l  l ic i taț ie i  es te  de 
800.000EURO, exclusiv TVA. Prima 
şedință de licitație va avea loc în data 
de 22.06.2016, ora 15:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucureşti, 
Str. Buzeşti nr.71, et.2, cam.203, 
sector 1. Dacă imobilul nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor avea loc în data 
de :  29 .06 .2016 ,  06 .07 .2016 , 
13.07.2016, 20.07.2016 şi 27.07.2016 

ora 15.00, prețul de pornire rămâ-
nând acelaşi. Participarea la licitație 
este condiționată de consemnarea în 
c o n t u l  n r .  R O 7 8 B T R -
L04801202P27697XX deschis la 
Banca Transilvania, Agenția Chibrit 
până la data şi ora stabilită pentru 
desfăşurarea licitației, a garanției de 
10% din prețul de pornire a licitației 
pentru bunul pentru care se licitează 
şi de achiziționarea până la aceeaşi 
dată şi oră a Caietului de sarcini care 
este în valoare de 1.000RON, exclusiv 
TVA. Caietul de sarcini poate fi 
achitat în contul lichidatorului judi-
ciar nr. RO43INGB5514999900 
513726 deschis la ING BANK 
-Sucursala Dorobanți sau în numerar 
la sediul acestuia din Bucureşti str. 
Buzeşti nr.71, et.2, cam.203, sector 1. 
Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon: 0755.282.893, dl. Raicu 
Gabriel, email dinu.urse@gmail.com.

l Debitorul SC Gdansi Bolesi SRL 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
S P R L ,  s c o a t e  l a  v â n z a r e : 
-TRACTOR IARBA APOLLO GT 
84. Preț pornire licitație- 4.095,00 Lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al 
licitațiilor pentru mijlocul fix aparți-
nând SC GDANSI  BOLESI 
SRL reprezintă 100% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
- consemnarea  în  contu l  nr. 
RO16BREL0002001078670100 
deschis la Libra Internet Bank- 
Ploieşti până la orele 14 am din 
preziua stabilită licitației, a garanției 
de 10% din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Regulamentului de participare 
la licitație pentru bunul din patrimo-
niul debitoarei, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru mijlocul fix 
“TRACTOR IARBA APOLLO GT 
84” prima şedință de licitație a fost 
fixată în data de 23.06.2016, ora 
11.00, iar dacă bunurile nu se adju-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Dosar executare nr. 
26297267. Nr. 13.856/14.06.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că, în data de 30.06.2016, 
orele 09.00, în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa a treia a licitației publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri sechestrate, aparținând debitorului Alonso Company S.R.L., cu sediul în Jud. 
Călărași, localitatea Dragalina, cod fiscal 26297267, în dosar de executare nr. 26297267; prețul de 
pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Combină Lexion 750 , an fabricație 2011, 
serie C 5500439, lățime excavare 7,5 m, valoare 193.481 lei; - Heder Păioase Vario 7,5 m cu kit de 
rapiță și 2 cuțite laterale, an fabricație 2011, serie 71614534, valoare 94.757 lei; - Cărucior transport 
Heder Vario, 7,5 m, an fabricație 2011, serie 71919745, valoare 62.907 lei. Asupra bunurilor care fac 
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: nu se cunosc. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre această organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru licitație . Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 
să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare, însoțite de 
certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului 
(bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de 
stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției, sub forma scrisorii de garanție 
bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de 
înregistrare, eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în 
limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; pentru persoane fizice 
străine, copie după pașaport. Pe baza documentelor solicitate, ofertanții urmează să se prezinte la 
data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 
261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit.d) 
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de: 
15.06.2016. Relații suplimentare, la telefonul: 0242.312.939/ int. 159.
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decă la această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în data de 
30.06.2016, 07.07.2016, 14.07.2016, 
21.07.2016, ora 11.00. Toate ședințele 
de licitații se vor desfășura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiești, Str. Elena Doamna nr. 
44A, Județ Prahova. Pentru relați 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimen-
tare și vizionare apelați tel. : 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Primăria Municipiului Piatra 
Neamţ anunţă Organizarea licitaţiei 
publice deschise în vederea vânzării: 
Bunului imobil –  teren intravilan, 
proprietatea privată a municipiului 
Piatra Neamţ, în suprafaţă de 54 mp.,  
situat în str. Lt. Drăghiescu nr.7, bl. E5 
(ap.21)  Preţul de pornire la licitaţie 
este de 21.551  lei conform  HCL nr. 
170 din 26.05.2016; Bunului imobil – 
construcție în suprafață  de 58 mp. și 
terenul aferent de 147 mp., proprie-

tatea privată a municipiului Piatra 
Neamţ,  situat în str. Pompiliu 
Clement fn.  Preţul de pornire la lici-
taţie pentru construcție este de 3.130 
lei și pentru teren este de 25.051 lei 
conform  HCL nr. 139 din 21.04.2016; 
Bunului imobil –  teren intravilan, 
proprietatea privată a municipiului 
Piatra Neamţ, în suprafaţă de 121 
mp.,  situat în bd. Decebal nr.86. Preţul 
de pornire la licitaţie este de 33.236 lei 
conform  HCL nr. 170 din 26.05.2016; 
Bunului imobil –  teren intravilan, 
proprietatea privată a municipiului 
Piatra Neamţ, în suprafaţă de 49 mp., 
situat în str. Gral Dăscălescu nr.11 bl. 
T3 Preţul de pornire la licitaţie este de 
8.551 lei conform  HCL nr. 170 din 
26.05.2016. Licitatia  va avea loc pe 
data de 08.07.2016, ora 14,00, la sala 
de sedinta a Primăriei municipiului 
Piatra Neamt ,  cu sediul in str. Ştefan 
cel Mare nr. 6-8.  Înscrierile si depu-
nerea ofertelor  se fac până la data de 
07.07. 2016 ora 16,30 inclusiv, la 
Primăria municipiului Piatra Neamţ , 
str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8 , Biroul 
Relaţii cu Publicul, Ghișeul Serviciului 

Patrimoniu, Autorizări și Transport- 
zilnic între orele 8,00 – 16,30, unde se 
poate achiziţiona  și documentaţia 
licitaţiei. Relaţii suplimentare la 
telefon 218991, interior 122, zilnic între 
orele 8,00 – 16,30.

l Componente Separatoare De 
Medie Şi Înaltă Tensiune”. 1. Date 
identificare achizitor: Societatea FISE 
ELECTRICA SERV S.A - SISE Elec-
trica Transilvania Sud, cu sediul în 
Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, 
CUI 14493251, tel. +40372680372, fax 
+40268305504, achiziționează 
„COMPONENTE SEPARATOARE 
D E  M E D I E  Ş I  Î N A L TĂ 
TENSIUNE”, Cod CPV 31214100; în 
cantitățile și condițiile prevăzute în 
documentația de atribuire. 2. Proce-
dura aplicată: „Licitație deschisă”. 
Prezenta nu este o procedură de achi-
ziții publice, ci se derulează conform 
procedurii de achiziții interne a Socie-
tății FISE ELECTRICA SERV SA. 3. 
Împărțire pe loturi: NU. 4. Nu se 
acceptă oferte alternative. 5. Locul de 
livrare a produselor: DDP benficiar 
depozitul SISE Transilvania Sud, 
Brașov, str. Zizinului nr. 106. 6. Natura 
și cantitatea produselor ce se vor achi-
ziționa: „COMPONENTE SEPARA-
TOARE DE MEDIE ŞI ÎNALTĂ 
TENSIUNE”, cantitate acord cadru: 
min. 150 buc. – max. 450 buc. 7. 
Durata acordului cadru: 12 luni de 
zile. Termenul de livrare: max. 15 zile 
de la data semnării contractului 
subsecvent. 8.a. Data limită de primire 
a ofertelor: 11.07.2016, ora 09.00. 
Data deschiderii ofertelor: 11.07.2016, 
ora 10.00. b. Adresa la care se depun 
ofertele: sediul SISE Electrica Transil-
vania Sud, Brașov, Str. 13 Decembrie 
nr. 17 A, etaj I, secretariat general. c. 
Limba de redactare a ofertelor: limba 
română. 9. Modalităţile de finanţare: 
surse proprii. 10. Criterii de calificare 
conform prevederilor din Fișa de date. 

11. Perioada de valabilitate a ofertei: 
90 de zile de la data deschiderii ofer-
telor. 12. Criteriul de atribuire a 
contractului: "prețul cel mai scăzut”. 
13. Garanție de participare: conform 
Documentație de atribuire. 14. Docu-
mentația de atribuire poate fi procu-
rată de la sediul achizitorului. 
Persoane de contact: Mihaela Hosu: 
mihaela.hosu@ts.electricaserv.ro.

l Consiliul Local al Orasului Sulina 
cu sediul in orasul Sulina, str. I, nr. 
180, judetul Tulcea, anunta ca la data 
de 12.07.2016, orele 14:30, organi-
zeaza licitatie publica in vederea 
inchirierii unor bunuri imobile apar-
tinand domeniului public/privat al 
orasului Sulina, respectiv: 1. teren in 
suprafata totala de 48 mp., situat in 
intravilanul orasului Sulina, pe str. I, 
nr. 155A, zona "A" – pret de pornire 
licitatie –37,32 lei/mp/an, inchirierea 
se efectueaza pe o perioada de 5 
(cinci) ani cu posibilitatea prelungirii 
cu inca 1/2 din durata initiala; 2. 
teren in suprafata totala de 200 mp., 
situat in intravilanul orasului Sulina, 
pe str. Europolis, nr. 56, zona "A" – 
pret de pornire licitatie – 5,43 lei/mp/
an,  inchirierea se efectueaza pe o 
perioada de 20 (douazeci) ani cu 
posibilitatea prelungirii cu inca 1/2 
din durata initiala; 3. teren in supra-
fata totala de 200 mp., situat in 
intravilanul orasului Sulina, pe str. 
Europolis, nr. 58, zona "A" – pret de 
pornire licitatie – 5,43 lei/mp/an,  
inchirierea se efectueaza pe o peri-
oada de 20 (douazeci) ani cu posibili-
tatea prelungirii cu inca 1/2 din 
durata initiala; 4. teren in suprafata 
totala de 36 mp., situat in intravi-
lanul orasului Sulina, pe str. I, nr. 
202A,  zona "A" – pret de pornire 
licitatie –10,85 lei/mp/an,  inchirierea 
se efectueaza pe o perioada de 5 
(cinci) ani cu posibilitatea prelungirii 
cu inca o data  durata initiala; 5. 

teren in suprafata totala de 100 mp., 
situat in intravilanul orasului Sulina, 
pe str. I, nr. 80B, zona "A" – pret de 
pornire licitatie – 5,43 lei/mp/an, 
inchirierea se efectueaza pe o peri-
oada de 10 (zece) ani cu posibilitatea 
prelungirii cu inca 1/2 din durata 
initiala; 6. teren in suprafata totala 
de 200 mp., situat in intravilanul 
orasului Sulina, pe str. a V-a, nr. 4A 
zona "A" – pret de pornire licitatie – 
5,43 lei/mp/an, inchirierea se efectu-
eaza pe o perioada de 10 (zece) ani cu 
posibilitatea prelungirii cu inca 1/2 
din durata initiala; 7. teren in supra-
fata totala de 9 mp., situat in intravi-
lanul orasului Sulina, pe str. I, nr. 
159B, zona "A" – pret de pornire lici-
tatie – 10,85 lei/mp/an, inchirierea se 
efectueaza pe o perioada de 10 (zece) 
ani cu posibilitatea prelungirii cu 
inca 1/2 din durata initiala; 8. teren in 
suprafata totala de 721 mp., situat in 
intravilanul orasului Sulina, pe str. 
Europa, nr. 1, zona "A" – pret de 
pornire licitatie – 6,25 lei/mp/an, 
inchirierea se efectueaza pe o peri-
oada de maxim 49 (patruzecisinoua) 
ani. Ofertantii, persoane fizice si 
juridice, pot obtine documentele lici-
tatiei (Caiet de Sarcini si Instructiuni 
pentru Ofertanti precum si Regula-
mentul-Cadru privind organizarea si 
desfasurarea licitatiilor publice 
deschise) contracost de la sediul 
Primariei orasului Sulina.  Eventua-
lele informatii suplimentare se pot 
obtine la numarul de telefon 
0240/543003, 0240/543001.  Docu-
mentele necesare participarii la lici-
tatia publica vor fi depuse pana la 
data de 11.07.2016, orele 16:00. In 
cazul in care bunurile imobile mai sus 
nominalizate nu au fost adjudecate 
in totalitate in cadrul acestei licitatii, 
se va proceda la organizarea unei alte 
licitatii, respectiv 19.07.2016, orele 
14:30 si ulterior, daca este cazul, la 
organizarea negocierii directe in data 

de 26.07.2016, orele 14:30. Pentru a 
doua licitatie ulterioara documentele 
necesare participarii vor fi depuse 
pana la data de 18.07.2016, orele 
16:00 iar pentru negociere pana la 
data de 25.07.2016, orele 16:00. 
Instanta competenta pentru solutio-
narea eventualelor litigii este Tribu-
nalul Tulcea, cu sediul in mun. 
Tulcea, str. Toamnei, nr. 15, fax 0240 
518 544, e-mail tribunalul-tulcea@
just.ro.

PIERDERI  
l Toma Cătălin George pierdut 
atestat marfă nr. 0184180000. Îl 
declar nul.

l Pierdut atestat manager transport 
marfă nr.  19307/04.07.2014, pe 
numele Menchenie Ionuţ Victor. Îl 
declar nul.

l Pierdut Atestat profesional marfă 
și Atestat profesional agabaritic pe 
numele Ianculescu Georgian. Le 
declar nule.

l Pierdut legitimaţie de serviciu 
seria ANPB-AL nr. 10683-08032016 
la data 08.03.2016 de A.N.P. pe 
numele Cîrnu Lenuţa. O declar nulă.

l Pierdut ștampila firmei S.C. Toto 
Montaj Profesional (RO 24946031) în 
data de 13.06.2016, rotundă, cu 2 
steluţe, declar nulă.

COMEMORĂRI          

LACRIMI, FLORI, NEUITARE ŞI 
IUBIRE ETERNĂ LA 4 LUNI ŞI 
RESPECTIV 9 ANI DE LA 
DESPARŢIREA DE PĂRINŢII 
NOSTRII – STEFAN SI TUDORIŢA 
GHEORGHIU – SUNTEŢI MEREU 
ÎN INIMILE NOASTRE. FAMILIA




