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OFERTE SERVICIU

Însoţitor/ îngrijire persoană cu handicap 
locomotor, 54ani. contract de muncă, trans-
port, beneficii financiare deosebite, în 
funcţie de implicare şi rezultate. Tel: 
0722.398.765.

Direcția Locală de Evidență a Persoanelor 
Sector 6 organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unei funcții de publice de 
execuție vacante din cadrul Biroului Comuni-
care, Analiză Sinteză, Patrimoniu, Logistică: -1 
funcție de referent, clasa III, grad profesional 
superior- vechime în specialitate 9 ani. Infor-
mații suplimentare se pot obține la sediul insti-
tuției şi la nr. de tel.: 021.434.13.31- Serviciul 
Resurse Umane, Juridic.

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de 
Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, 
organizează,  în ziua de 22 ianuarie 2016, ora 
10:00, concurs pentru ocuparea  postului de 
cercetător ştiinţific grad I, în domeniul Filo-
sofie, specializarea Logică, epistemologie şi 
filosofia ştiinţei. Concursul se va desfăşura 
conform Legii 319/2003 privind Statutul perso-
nalului de cercetare-dezvoltare şi Ord. MECTS 
nr. 6560/20.12.2012. Dosarul de concurs se 
depune în termen de 30 de zile de la data publi-
cării anunţului, cu cel puţin o zi înainte de data 
organizării concursului, la sediul Academiei 
Române din Iaşi, Birou Resurse Umane şi 
Salarizare, Bd. Carol I, nr. 8. Informaţii supli-
mentare se pot obţine de la secretariatul institu-
tului şi/sau de la Biroul Resurse Umane, 
Salarizare, tel. 0332-101115 sau 0332-106507. 

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Anticariat Aurora cumparăm cărți vechi şi noi, 
tablouri, grafică, icoane pe sticlă şi lemn vechi, 
cărți poştale vechi, statuete, porțelan, diverse 
obiecte vechi. Deplasare la domiciliu. 
0751.22.11.66

VÂNZĂRI DIVERSE
Strămoşii noştri traco-dacii şi 
romanii sunt mândria româ-
nilor de pretutindeni. Tel. 
0761.674.276; 0733.940.772.

CITAȚII
Doamna Prisecariu Carmen, identificată cu 
CNP 2630504227782, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Iaşi, Str. Costache Negri, Nr.4, 
BL.D2, ET.4, AP.3, judeţul Iaşi, este chemată la 
Judecătoria Iaşi, cu sediul Iaşi, str. A. Panu nr. 
25, jud. IAŞI, camera Sala 6 - Camera de 
consiliu, în ziua de 11.01.2016, Completul C23, 
ora 12:00, în calitate de Pârât, în proces cu 
EON Energie România SA în calitate de Recla-
mant, cerere de valoare redusă, dosar nr. 
24883/245/2015.

Munteanu Mihaela, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în sat Dancu, Comuna Holboca, Jud.
Iaşi, este citată în calitate de pârât în dosarul 

cu nr.9041/245/2015 la Judecătoria Iaşi, din 
Iaşi, Str.Anastasie Panu, nr.25, Jud. Iaşi pentru 
termenul din 28.01.2016, ora 08.30, la complet 
C02M în proces cu reclamantul Munteanu 
Ionuţ, având ca obiect: divorț fără minori.

SC Carena SpA Impresa di Construzioni 
Sucursala România,  cu sediul în Bucureşti, Str.
Stockholm, 9A, Sector 1, este chemată în jude-
cată în calitate de pârâtă de către SC Tiplexim 
SRL la Tribunalul Mehedinţi în dos. nr. 
427/181/2014, cu termen la data: 12.01.2016, 
ora 10.00, pentru pretenţii.  

DIVERSE
S.C. Auto MARCU’S Restaurant S.R.L., cu 
sediul în Şos. Pantelimon nr.450, Corp B, sector 
2 ,  B u c u r e ş t i ,  î n r e g i s t r a t ă  l a 
O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 19062489, 
informează pe cei interesaţi că s-a depus solici-
tarea pentru emiterea autorizaţiei de mediu 
pentru activitatea de alimentaţie publică- resta-
urant, cod CAEN 5610- Restaurante, desfăşu-
rată în Şos. Pantelimon nr.450, Corp C, sector 
2, Bucureşti. Informaţii se pot solicita la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti 
din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul 
Lacul Morii- în spatele benzinăriei Lukoil), 
între orele 9-12, de luni până vineri. Propuneri 
sau contestaţii se pot depune la sediul A.P.M. 
Bucureşti în termen de 10 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ.

Asociația Română pentru Cultură, Educație şi 
Sport, anunță publicul interesat asupra deciziei 
etapei de încadrare emisă de Agenția pentru 
Protecția Mediului Olt pentru  PLANUL DE 
MANAGEMENT AL SITULUI NATURA 
2000 ROSCI0376 RÂUL OLT ÎNTRE 
MĂRUNȚEI ŞI TURNU MĂGURELE  –  
planul nu necesită evaluare de mediu şi nu 

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Invitație de participare. Agenția Națională 
de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, invită practicienii în 
insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională 
de Administrare Fiscală pentru regiunea Ploiești să depună, până cel târziu la data 
de 04.01.2016, ora 16.30, oferte în vederea desemnării unui practician în insolvență 
în dosarele de insolvență privind pe debitoarele: - S.C. Vlams Holding S.R.L. (dosar 
nr. 1833/98/2015), cu sediul în Solobozia, județul Ialomița; - S.C. Ideal Ecopell 
S.R.L. (dosar nr. 1740/98/2015), cu sediul în Amara, județul Ialomița; - S.C. Zhi Xin 
Prod S.R.L. (dosar nr. 2019/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița, aflate 
pe rolul Tribunalului Ialomița, întocmite conform prevederilor art. 16 din Ordinul 
Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 privind 
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția 
Națională de Administrare Fiscală.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. L/952. Nr. 59528/16-12-2015. 
S.F.O. Văleni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea următoarelor 
bunuri mobile la sediul din strada Popa 
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în 
data de 14.01.2016, ora 10.00: - 
autoturism, marca, Ford, JH1, număr 
de identificare WF0HXXGAJH5C87025, 
an fabricație 2005, PH-09-XYG = 5093 
lei  (exclusiv TVA). Anunțul nr. 
59528/16-12-2015 poate fi consultat la 
sediul organului fiscal, la primărie și pe 
site ANAF (licitații). Pentru date 
suplimentare privind condițiile de 
participare și actele necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela 
numărul 0244.283006, interior ,,birou 
executare persoane juridice''. Data 
afișării: 17.12.2015.
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necesită parcurgerea procedurii de evaluare 
adecvată, urmând să fie supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu. Documentația 
care a stat la baza luării deciziei etapei de înca-
drare se poate consulta la sediul APM Olt, str. 
Ion Moroșanu, nr.3, Slatina, în zilele de luni – 
joi între orele 8:00 -16:30 și vineri între orele 
8:00 -14:00 precum și la următoarea adresă de 
internet www.apmot.anpm.ro. Onservaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul APM Olt 
(Fax 0249423670, e-mail office@apmot.anpm.
ro) în termen de 10 zile calendaristice de la data 
publicării în mass-media.

NOTIFICĂRI
Just Insolv SPRL notifică intrarea debitorului 
în faliment în procedura generală dosarul nr. 
7455/105/2014 al Tribunalului Prahova prin 
conform Sentinței nr. 1172 din 25.11.2015 
privind pe debitoarea SC Arcade Construct PH 
SRL cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, 
nr. 9, et. P, ap. 1, judeţ Prahova.

Just Insolv SPRL notifică deschiderea procedurii 
generale  de insolvența în Dosarul nr. 
6356/105/2015, Tribunal Prahova, conform 
Sentinței nr. 1148 din 18.11.2015 privind pe SC 
Pisica Alba SRL, cu termenele: depunere decla-
rații creanță 30.12.2015, întocmirea tabelului 
preliminar al creanțelor 19.01.2016, întocmirea 
tabelului definitiv 12.02.2016, prima Adunare a 
Creditorilor având loc în data  25.01.2016 orele 
12:00 la sediul administratorului judiciar din 
Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

Administrator judiciar C.I.I. Palaș-Alexandru 
ALINA notifică deschiderea procedurii gene-
rale a insolvenţei împotriva SC Rona Com 
Impex SRL din Ploiesti, Prahova, CUI 
18429103, J29/420/2006, la tribunalul Prahova 
– DOSAR 5659/105/2015, termen inregistrare 
creante 22 ianuarie 2016, termen tabel preli-
minar 10 februarie 2016, termen tabel definitiv 
04 martie 2016, sedinta adunarii creditorilor 15 
februarie 2016 ora 12:00.

Administrator judiciar C.I.I. Palaș-Alexandru 
Alina notifică deschiderea procedurii generale 
a insolvenţei împotriva SC Bonn German 
Consulting SRL din Ploiesti, Prahova, CUI 
23360459, J29/513/2008, la tribunalul Prahova 
– dosar 6301/105/2015, termen inregistrare 
creante 18 ianuarie 2016, termen tabel preli-
minar 08 februarie 2016, termen tabel definitiv 
03 martie 2016, sedinta adunarii creditorilor 12 
FEBRUARIE 2016 ORA 14:00.

Lichidator Judiciar C.I.I. Palaș-Alexandru 
alina notifică deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolvenţei împotriva SC Foridox Impex 

SRL din Băicoi, Prahova, CUI 26062241, 
J29/1424/2009, la tribunalul Prahova – dosar 
7307/105/2015, termen inregistrare creante 23 
ianuarie 2016, termen tabel preliminar 02 
februarie 2016, termen tabel definitiv 27 
februarie 2016, sedinta adunarii creditorilor 06 
FEBRUARIE 2016 ORA 14:00.

Just Insolv SPRL notifica intrarea debitorului 
în faliment în procedura generală dosarul nr. 
7455/105/2014 al Tribunalului Prahova prin 
conform Sentinței nr. 1172 din 25.11.2015 
privind pe debitoarea SC Arcade Construct PH 
SRL cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, 
nr. 9, et. P, ap. 1, judeţ Prahova.

Just Insolv SPRL notifica intrarea debitorului 
în faliment în procedura simplificată dosarul 
nr. 1738/105/2015 al Tribunalului Prahova prin 
conform Sentinței nr. 1172 din 25.11.2015 
privind pe debitoarea SC Crinro - Sir SRL cu 
sediul social in comuna Bărcănești, sat Tătă-
rani, nr. 227, județ Prahova.

Just Insolv SPRL notifica intrarea debitorului 
în faliment în procedura simplificată dosarul 
nr. 1235/105/2015 al Tribunalului Prahova prin 
conform sentinței nr. 1247 din 07.12.2015 
privind pe debitoarea SC Federaţia pentru 
drepturile omului a românilor de pretutindeni 
SRL cu sediul social în Ploiești, str. Mihai 
Bravu, nr. 64, judeţ Prahova.

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de Administraţie al S.C. Ascensorul 
Romservice Company S.A. cu sediul în Bucu-
rești, Str. Prof. Mitrita Constantinescu nr.6, 
Sector 3, România, J40/6732/1995, C.U.I./C.I.F. 
RO7630585, În baza prevederilor art.142 alin.2 
lit.c. art.143, art.143 indice 1 și art.143 indice 2 
din Legea nr.31/1990, republicată, cu modifică-
rile și competările ulterioare și a dispoziţiilor 
Actului constitutiv al Societăţii, precum și ca 
urmare a notificării scrise, prin care domnul 
Ciobanu Aurica a adus la cunoștinţa Consi-
liului de Administraţie pierderea acţiunilor 
emise de către S.C. Ascensorul Romservice 
Company S.A. având seria A și fiind numero-
tate de la nr.007395 la nr.007445, precum și de 
la nr.001985 la nr.001989.
Prin prezenta decide: Art.1. Se anulează acţiu-
nile pierdute, emise de către S.C. Ascensorul 
Romservice Company S.A. având seria A și 
fiind numerotate de la nr.007395 la nr.007445, 
precum și de la nr.001985 la nr.001989. Art. 2. 
Consiliul de Administraţie împuternicește pe 
domnul ing. Fenichi Ionel, în calitate de preșe-
dinte al Consiliului de administraţie, să ducă la 
îndeplinire prezenta decizie, efectuând toate 
formalităţile prevăzute de lege, semnătura 

acestuia fiind opozabilă tuturor administrato-
rior.

LICITAȚII
CII Goata Serban Viorel vinde prin licitaţie, 
teren 3.000mp, în Constanţa, zona I.C. 
Brătianu Palas C.F.R. Licitaţia va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din București, în 
ziua de 17 Decembrie 2015 ora 9.  Regula-
mentul de licitaţie se achiziţionează de la sediul 
lichidatorului judiar cu 48 de ore înaintea  lici-
taţiei. Informaţii suplimentare la 0722.384.765.

Comuna Miroslava, județul Iași, organizează 
licitație publică deschisă în data de 06.01.2016 
pentru: -Concesionare teren în suprafață de 
4000 m.p. situat în T14, nr. Cadastral 80303, 
comuna Miroslava– orele 9.00; -Concesionare 
teren în suprafață de 207 m.p. situat în sat 
Valea Adâncă, comuna Miroslava, orele 10.00. 
Caietul de sarcini poate fi obținut de la Biroul 
Achiziții Publice din cadrul Primăriei comunei 
Miroslava, județul Iași. Costul caietului de 
sarcini: 50 lei. Data limită pentru depunerea 
ofertelor: 05.01.2016, orele 14.00.

SC Iasitex SA Iași, având sediul în Iași, str. 
Primăverii, nr. 2, jud. Iași,  înregistrată la 
O.R.C. Iași sub nr. J22/255/1991, având cod 
fiscal RO1957058, reprezentată legal prin dl. 
Director general ing. Dulhai Gheorghe organi-
zează licitaţie publică deschisă cu strigare la 
sediul societăţii în ziua de 21.12.2015, ora 12:00 
pentru vânzarea pachetului de 2.310.000 părţi 
sociale, în valoare de  138.600.000 lei respectiv 
de 60 lei/parte socială, pachet deţinut de S.C. 
Iasitex S.A. Iași la S.C. A2 Impex S.R.L. 
Ploiești, cu sediul în Ploiești str. Depoului nr. 16 
jud Prahova. Pachetul de 2.310.000 părţi sociale 
scoase la vânzare, reprezintă 45,833% din capi-
talul social al S.C. A2 Impex S.R.L. Ploiești. 
Caietul de sarcini se poate procura de la sediul 
societăţii contra sumei de 1.500 lei, aceasta 
valoare include și taxa de participare la licitaţie. 
Garanţia de participare  este de 2 milioane lei și 
se depune în contul bancar la societăţii  
RO32BRDE240SV9532482400, deschis la 
BRD-GSG Iași, cu minim două zile înainte de 
data licitaţiei.  Data limită de înscriere la lici-
taţie este data de 21.12.2015 ora 11:00. În caz de 
neadjudecare, licitaţia se reia  în data de  
28.12.2015, ora 12:00 și se va repeta la fiecare 3 
zile lucrătoare până la adjudecare. Preţul de 
pornire a licitaţiei este de 54 lei/parte socială. 
Pentru detalii suplimentare ne puteţi contacta 
la sediul societăţii sau/și tel. 0232 436 760,  
0744350874 persoana de contact Leonte Elena.

Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică 
Teleorman, cu sediul în Alexandria, Str.Mihăiţă 
F i l i p e s c u ,  n r. 3 ,  J u d . Te l e o r m a n , 
tel.0247/312.333, fax 0247/315.790, e-mail:of-
fice@alexandria.rosilva.ro. Data și ora desfășu-
rării licitaţiei: 29.12.2015, ora 11.00. Locul 
desfășurării licitaţiei: sediul Direcţiei Silvice 
Teleorman, Alexandria, Str.Mihăiţă Filipescu, 
nr.3, Jud.Teleorman. Tipul licitaţiei: publică 
deschisă cu strigare pentru vânzare masă 
lemnoasă fasonată provenită din pădurile 
statului. Licitaţia este organizată și se va desfă-
șura conform prevederilor Regulamentului de 
vânzare a masei lemnoase care se recoltează 
anual din fondul forestier proprietate publică a 
statului administrat de RNP-Romsilva, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.924/2015. Data și 
ora organizării preselecţiei: 22.12.2015, ora 
12.00. Data și ora limită până la care se poate 
depune documentaţia pentru preselecţie și 
înscriere la licitaţie: 21.12.2015, ora 16.00. Lista 
loturilor de masă lemnoasă fasonată cu preţu-
rile de pornire și pasul de licitare, sunt afișate la 
sediul organizatorului și pe stie-ul www.rosilva.
ro. Volumul total de masă lemnoasă fasonată 
oferit la licitaţie: 1597,849mc, din care pe sorti-
mente: -lemn rotund pentru cherestea: 
1515,548mc; -lemn rotund de diverse specii tari 
și moi pentru industrializare: 78,301mc; -lemn 
rotund pentru construcţii: 4mc din care pe 
specii și grupe de specii: -stejar pedunculat: 
21,235mc; -tei: 45,884mc; -cer: 56,634mc; 
-garnita: 4,479mc; -salcie: 2,649mc; -plop alb: 
26,155mc; -frasin: 40,893mc; -plop eurame-
rican: 1394,42mc; -salcâm: 5,5mc. Masa 
lemnoasă fasonată oferită la vânzare provine 
din fondul forestier proprietate publică a 
statului și nu este certificată în sistemul Forest 
Stewartship Council (FSC). Masa lemnoasă 
rămasă neadjudecată dupa încheierea licitaţiei, 
urmează a fi oferită la o nouă licitaţie ce va fi 
origanizată ulterior în aceleași condiţii. Caietul 
de sarcini poate fi procurat de la sediul organi-
zatorului licitaţiei începând cu data de 
17.12.2015. Pentru informaţii și date suplimen-
tare, vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: 
Direcţia Silvică Teleorman, persoană de 
contact: ing. Ionescu Dimitrie, tel.0247/312.333; 
0726.175.233.

PIERDERI
S.C. TRIO Construct SRL cu sediul în Iași, str. 
T. Neculai nr.79, bl. 977 C, et.8, ap.24, pierdut 
certificat constatator pentru sediul social din 
Iași și certificatul constatator aparținând punc-
tului de lucru Vaslui, Str. Ștefan cel Mare  nr.5, 
eliberate de O.R.C. Iași. Se declară nule.

Declar pierdute (nule) legitimație și carnet de 
student emise de U.M.F. ”Carol Davila”, C.I. 
seria GZ nr. 565013, toate pe numele Hoară 
Diandra.

Declar pierdute (nule) C.I. seria RT nr. 828181- 
S.P.C.E.P. S1, contract de vânzare- cumpărare 
nr. 94/112/2003 încheiat cu S.C. ROM-VIAL 
S.A.,  proces verbal  predare-  primire 
94/112/14.10.2003 și schiță locuință aferente 
contractului, toate pe numele Panciu Petre.

Declar pierdută (nulă) legitimație de serviciu 
R.A.T.B. Pe numele Miu Mariana.

S.C. Amira Medical S.R.L., cu sediul în Bucu-
rești, str. Răcari nr.10, bloc 41, ap.47, sector 3, 
C.U.I. 33013317, J40/4107/2014, declar pierdut 
(nul) certificat de înregistrare seria B nr. 
2908704.

Societatea Superstone S.R.L. cu sediul în Oraș 
Popești Leordeni, Șos. de Centură,
nr.77, nr. cad. 201/1, Hala Prefabricate, jud. 
Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub 
nr. J23/737/2004, C.U.I. 16454585, declară 
pierdute certificatele constatatoare nr. 
30908/29.05.2014, privind autorizarea activită-
ţilor desfășurate la sediul social și nr. 
30908/29.05.2014, privind autorizarea activită-
ţilor desfășurate la beneficiari și/sau în afara 
sediilor proprii.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Asociatia „Grupul Milvus“, localitatea Targu-Mures, str. Crinului, nr. 22, anunţă elaborarea 
primei versiuni a „Planul de management al siturilor ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, 
ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390” şi declanşarea etapei de încadrare pentru 
obţinerea avizului de mediu.
          Consultarea primei versiuni a planului / programului se poate realiza la sediul APM Timiş, lo-
calitatea Timisoara, str B-dul Liviu Rebreanu,  nr 18,  zilnic între orele 8-16.
     Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Timiş, str. B-dul Liviu  Rebreanu  Nr. 
18 -18 A,  în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Asociatia „Grupul Milvus“, localitatea Targu-Mures, str. Crinului, nr. 22, anunţă elaborar-
ea primei versiuni a „Planul de management al siturilor ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, 
ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390” şi declanşarea etapei de încadrare 
pentru obţinerea avizului de mediu.
     Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul APM Cluj, 
localitatea Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr.99, zilnic între orele 9-16.
     Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Cluj, localitatea Cluj-Na-
poca, Calea Dorobanţilor, nr.99,  în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului 
anunţ.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare                                                                

     Asociatia „Grupul Milvus“, localitatea Targu-Mures, str. Crinului, nr. 22, anunţă elaborar-
ea primei versiuni a „Planul de management al siturilor ROSPA0067, ROSPA0103, 
ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390” şi declanşarea etapei de 
încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.
     Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul APM 
Bihor, localitatea Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, zilnic între orele 9-14.
     Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Bihor, Oradea,  str. B-dul 
Dacia nr. 25/A,  în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.


