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OFERTE SERVICIU
l SC Shandong Ningjian anga-
jează: tehnician devize şi măsură-
tori în construcţii, controlor de 
calitate, maiestru electrician în 
construcţii, operator PC. Cunoaş-
terea limbii chineze constituie 
avantaj, Contact: 0761.663.611.

l Liceul Tehnologic de Electro-
tehnică ş i  Telecomunicați i 
Constanța organizează în data de 
14.03.2016 concurs  pentru 
ocuparea postului de adminis-
trator de patrimoniu, pe perioadă 
nedeterminată. Relații la sediul 
unității, b-dul Al. Lăpuşneanu, 
nr.15 sau la telefon: 0341.405.813.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Neamţ, cu sediul 
î n  m u n i c i p i u l  P. N e a m ţ , 
Str.M.Eminescu, nr.26bis, organi-
zează concurs pentru ocuparea a 1 
post temporar vacant, funcţie 
contractuală de execuţie, pe peri-
oadă determinată, până la reve-
nirea titularului de post din 
concediu de creştere a copilului: 
-Referent, tr.IA- 1 Post. Concursul 
se va desfăşura după calendarul 
următor: -Proba scrisă- în data de 
04.03.2016, ora 10.00; -Proba 
interviu- în data de 09.03.2016, 
ora 10.00. Cerinţele postului: 
Referent, tr.IA: -studii medii, 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime în muncă- min. 6 
ani şi 6 luni. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun la sediul insti-
tuţiei din municipiul P. Neamţ, 
str.M.Eminescu, nr.26bis, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
afişarea anunţului pentru ocupare 
unui post temporar vacant, în 
timpul programului normal de 

lucru. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul OCPI Neamţ, 
la adresa sus-menţionată, telefon: 
0233.23.48.70.

l Administraţia Domeniului 
Public Sector 1, Bucureşti anunţă: 
Concurs de recrutare organizat în 
data de 11.03.2016, ora 13.00, 
proba scrisă ş i  în data de 
16.03.2016, ora 14.00, proba inter-
viului pentru ocuparea urmă-
toarei funcții contractuale de 
execuţie vacante: -Inspector de 
specialitate, gradul profesional IA 
în cadrul Serviciului Drumuri: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -minim 6 ani şi 6 
luni vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituţiei, din Bd. 
Poligrafiei, nr. 4, sector 1 în peri-
oada 18.02.2016– 03.03.2016. 
Condiţiile de participare şi biblio-
grafia se afişează la sediul institu-
ției. Relaţii suplimentare la 
secretarul comisiei de concurs, 
doamna Ion Constanta, telefon 
021.319 32 61.

l Direcţia Regională de Statistică 
a Municipiului Bucureşti organi-
zează concurs de recrutare, pentru 
ocuparea unui post personal 
contractual pe perioadă nedeter-

minată de Expert debutant din 
c a d r u l  c o m p a r t i m e n t u l u i 
INSPIRE. Concursul constă în 
proba scrisă şi interviu, stabilite 
pentru data de 11.03.2016 ora 10- 
proba scrisă şi 15.03.2016 ora ora 
10- proba interviu. Desfăşurarea 
concursului va avea loc la sediul 
DRSMB, din Bdul Carol I nr. 12, 
etaj 5, camera 501. Condiţiile 
specifice de ocupare a acestuia: 
-Studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
-Vechime în specialitatea studi-
ilor– nu este cazul; -Cunoştinte în 
domeniul statistic, economic şi 
informatic. Dosarele de înscriere 
se vor depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării 
anunţului conform art.19 din 
H.G.  1027/2014,  la  sediul 
DRSMB- camera 503. Condiţiile 
de participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează la sediul şi pe 
site-ul DRSMB www.bucuresti.
insse.ro şi pe portal http://posturi.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Direcţiei Regio-
nale de Statistică a Municipiului 
Bucureşti şi la numărul de telefon 
0213.13.20.81.

l Primăria comunei Sălciile, 
judeţul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a două 
funcţii contractuale de execuţie 
vacante de:  -şofer -1 post, 
-muncitor -1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
organiza la sediul Primăriei com.
Sălciile, astfel: Pentru postul de 
şofer: -Proba scrisă: 11.03.2016, 
ora 10.00; -Proba practică: 
14.03.2016, ora 10.00; -Interviu: 
14.03.2016, ora 13.00. Pentru 
postul de muncitor: -Proba scrisă: 

11.03.2016, ora 10.00; -Interviu: 
14.03.2016, ora 13.00. Pentru a 
participa la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii specifice: Şofer: 
-studii generale; -permis de 
conducere categoria C sau Tr; 
-abilităţi în conducerea şi mane-
vrarea în lucru a buldoexcavato-
rului. Muncitor: -studii generale. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituţiei în termen de 10 
zile lucrătoare de la data afişării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei comunei 
Sălciile, persoană de contact: 
R o b e s c u  C r i s t i n a ,  t e l . : 
0244.444.000.

l Ministerul Finanţelor Publice - 
Agenţia Naţională de Adminis-
trare Fiscală,  cu sediul  in 
Bucureşti, Str. Apolodor nr. 17, 
sector 5, organizează la sediul său, 
în data de 16 martie 2016 ora 
10,00 (proba scrisa/proba prac-
tica) concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale de execuţie 
vacante de arhivar (1 post), maga-
ziner (1 post), muncitor calificat I 
(1 post) si ingrijitor (1 post) din 
cadrul Directiei generale de inves-
titii, achizitii publice si servicii 
interne. Condiţiile de participare 
la concurs: Arhivar – Comparti-
mentul managementul informa-
tiei si arhiva; - studii medii liceale 
finalizate cu diploma de bacalau-
reat;- vechime minima de 6 luni in 
functie; Magaziner - Comparti-
mentul administrativ si gospo-
darirea patrimoniului; - studii 
medii liceale finalizate cu diploma 
de bacalaureat; - vechime minima 
de 6 luni in functie; Muncitor 
calificat I - Compartiment intreti-

nere; - studii gimnaziale; - 
vechime minima de 9 ani in 
functie; Ingrijitor - Compartiment 
intretinere; - studii gimnaziale; - 
vechime minima de 1 an in 
functie; Dosarele de inscriere la 
concurs se depun in perioada  18 
februarie- 02 martie 2016 la sediul 
Agenţiei Naţionale de Adminis-
trare Fiscală. Conditiile de desfa-
surare, de participare la concurs si 
bibliografía stabilita  sunt afisate  
la sediul Agenţiei  Naţionale de 
Administrare Fiscală si pe site-ul 
www.anaf.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la telefon 319.97.59 /
int. 2026.

l Primarul comunei Tîrnova 
organizează în perioada 11-14 
martie 2016, la sediul din comuna 
Tîrnova, nr.376, judeţul Caraş-Se-
verin, concurs pentru ocuparea 
postului vacant -funcţie contrac-
tuală, din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Tîrnova, 
conform H.G.nr.286 din 23 martie 
2011 pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. A.Denumirea 
funcţiilor contractuale vacante. 
Nr.crt.;  Denumirea funcţiei 
contractuale vacante/nivel studii; 
Denumire compartiment; Nr.
posturi: 1; Referent -debutant 
-nivel studii M; Centru de infor-
mare turistică; 1. B.Probele de 
examen. 1.Selecţia dosarelor de 

înscriere: 2.Proba scrisă; 3.Proba 
interviu. C.Condiţii de desfăşu-
rare a examenului. 1.Data depu-
nerii dosarelor: până cel mai 
târziu la data de 02 martie 2016, 
ora 14.00; 2.Data probei scrise: 11 
martie 2016, ora 10.00; 3.Data 
probei interviu: 14 martie 2016, 
ora  10. 00; 4.Locul desfăşurării 
probelor: sediul Primăriei din 
comuna Tîrnova nr.376, judeţul 
Caraş-Severin. D.Condiţii de 
participare la examen: Generale: 
a)are cetăţenia română, cetăţenie 
a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului Economic Euro-
pean şi domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; c)are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; d)
are capacitate deplină de exer-
ciţiu; e)are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; f)îndepli-
neşte condiţiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g)nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Specifice: 
pentru postul de referent: -studii 
medii; -specializări absolvite/în 
curs de absolvire în domeniul 
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turismului; -cunoştinţe operare 
PC nivel mediu; -abilităţi, calităţi 
şi aptitudini necesare -comunica-
tivitate, amabilitate, calm, decent. 
E.Relaţii suplimentare: Relaţii 
suplimentare se pot obţine zilnic 
de la secretarul comunei Tîrnova 
sau la tel.: 0255.234.704.

CITAȚII  
l Se citează Pânzaru Aurel şi 
Pânzaru Verginia cu domiciliu 
cunoscut în sat Icuşeni Vale, com. 
Vorona, jud. Botoşani, în dosarul 
3245/193/2013 al Judecătoriei 
Botoşani ,  cu  termenul  de 
29.02.2016.

l Se citează Rusu Marius Viorel, 
domiciliat în com.Tărtăşeşti, sat 
Gulia, str. Prof.Mirescu, nr.166, 
jud.Dâmboviţa,  la data de 
07.03.2016, ora 8.30, la Judecătoria 
Vălenii de Munte, Jud. Prahova, în 
calitate de pârât în dosarul cu 
numărul 418/31/2015 în proces cu 
Bobaru Amalia Larisa.

l Numita Lăcătuşi  Ionela 
Carmen, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Bucureşti, Aleea 
Nehoiu, nr. 1, bl.F4, sc.1, et. 2, ap.  
47, sector 4 este chemată în cali-
tate  de pârâtă pe data de 
3.03.2016, ora 13,30 la Judecă-
toria Sectorului 5, Bucureşti, 
camera P01, complet C2, cameră 
de consi l iu,  în dosarul  nr. 
19737/302/2015 ce are ca obiect 
cerere de valoare redusă recla-
mantă fiind I.I. Lazăr Petrişor. În 
caz de neprezentare a părţilor, 
judecata se poate face şi în lipsă. 

l Rojişteanu Adrian şi Rojişteanu 
Elena, cu domiciliul în com.
Daneţi, Jud.Dolj, cheamă în jude-
cată pe Rădulescu Luminiţa în 
dosar nr.3216/215/2015 la Judecă-
toria Craiova, complet CF2, ora 
10.30, data: 02.03.2016, obiect: 
revendicare imobiliară.

NOTIFICĂRI  
l C.I.I. Tudor Cătălin George 
notifică intrarea în faliment prin  
procedura simplificată a debi-
toarei SC Fun&Music SRL, Arad,  
Str. Oituz   Nr. 47A, Judeţul Arad, 
J02/145/2007; CUI 20766402, prin 
hotărârea din 11.02.2016, dosar 
433/108/2016 al Tribunalului 
Arad. Termene: depunere creanţe 
24.03.2016; tabel preliminar 
03.04.2016;  tabel  definit iv 
27.04.2016; data Adunării credito-
rilor 02.05.2016, ora 11.00,   str. 
Cerna nr. 11, Ploieşti, pentru: 
confirmarea lichidatorului judi-
ciar, aprobarea raport întocmit 
conf. art. 97 şi incidenta art. 169 
d i n  l g .  8 5 / 1 4 .  R e l a ţ i i  l a 
0725093254.

DIVERSE  
l În dosarul nr. 5447/288/2014 al 
Judecătoriei Rm. Vâlcea, Sentința 
Civilă nr. 1759/03.03.2015, în 
numele legii Instanța hotărăşte: 
Admite acţiunea formulată de 
reclamanta S.C. Media Cut 
S.R.L., cu sediul în Rm. Vâlcea, 
str. Straubing, nr. 98, judeţul 
Vâlcea, în contradictoriu cu 
pârâtul Pitaru Mihai Bogdan, cu 
domiciliul în Bucureşti, str. Gura 
Ialomiţei nr. 7, bl. 8, sc. 2, sector 3. 
Obligă pârâtul să plătească recla-
mantei suma de 6565,18 lei, debit 
principal, reactualizată la data 
plăţii efective, la care se adaugă 
suma de 6822,40 lei, reprezentând 
penalităţi de întârziere, calculate 

până la data de 12.06.2014. Obligă 
pârâtul să plătească reclamantei 
suma de 1371 lei, cu titlu de chel-
tuieli de judecată. Cu drept de 
apel în termen de 30 de zile de la 
comunicare.  Pronunţată în 
şedinţă publică, astăzi, 03.03.2015.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară 2016 a membrilor Fili-
alei Bucureşti-Ilfov a C.A.A 
pentru data de 26.02.2016, orele 
11.00 (în continuarea Adunării 
Generale a Baroului Bucureşti) la 
Sala Palatului din Bucureşti. 
Ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare va fi următoarea: 1.
Prezentarea, discutarea şi supu-
nerea la vot a raportului Consi-
l i u l u i  p r i v i n d  a c t i v i t a t e a 
desfăşurată în anul 2015; 2.
Prezentarea, discutarea şi supu-
nerea la vot a contului de execuţie 
financiar-contabil pentru anul 
2015, al  Filialei Bucureşti-Ilfov a 
C.A.A. 3.Prezentarea, discutarea 
şi supunerea la vot a raportului 
Comisiei de Cenzori privind acti-
vitatea financiar-contabilă din 
anul 2015. 4.Descărcarea Consi-
liului cu privire la activitatea şi 
gestiunea sa pentru anul financiar 
-contabil 2015. 5.Prezentarea, 
discutarea şi supunerea la vot a 
proiectului de buget pentru anul 
financiar-contabil 2016. 6.Diverse.

l S.C. POLSIB S.A. Sediul: Arad, 
Str. Cornelia Bodea, nr. 4-6, Nr. 
ORC : J2/1290/2015, C.U.I. : RO 
794270. CONVOCATOR pentru 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor S.C. POLSIB 
S.A. din data de 15 martie/16 
martie 2016 (completat ca urmare 
a cererii acţionarului S.C. BEST 
MIXT TEAM BUILDING S.A.). 
Consiliul de Administraţie al S.C. 
POLSIB S.A., întrunit în şedinţa 
din data de 11.02.2016, ca urmare 
a cererii de completare a convoca-
torului ,  formulată în baza 
art.1171 din Legea 31/1990 repu-
blicată şi modificată, de către 
acţionarul S.C. BEST MIXT 
TEAM BUILDING S.A., înregis-
trată sub nr.  21 din data de 
10.02.2016, completează Convo-
catorul pentru Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
S.C. POLSIB S.A. pentru ziua de 
15.03.2016, ora 11:00, pentru 
prima convocare,  respectiv 
16.03.2016, ora 11:00 pentru a 
doua convocare în situaţia neînde-
plinirii condiţiilor de validitate la 
prima convocare la locaţia din 
Arad, Bld. Revoluţiei, nr. 55, et. 1, 
ap. 4, jud. Arad, pentru toţi acţio-
narii înscrişi în registrul acţiona-
rilor la data de 02.03.2016 cu 
următorul punct pe ordinea de zi: 
1. Se completează punctul 2 de pe 
Ordinea de zi pentru Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor şi cu următoarele: «  2. 
Aprobarea garantării împrumu-
tului menţionat la pct. 1 cu urmă-
toarele garanţii solicitate de 
Raiffeisen Bank: a) Ipoteca mobi-
liară de prim rang asupra părţilor 
sociale deţinute de societate în 
capitalul social al SC Polsland 
Development SRL; b) Ipoteca de 
prim rang pentru garantarea 
Facilitaţii 1 asupra întregului 
teren înscris în CF nr. 442581 
Timisoara nr. Cadastral 442581 de 
sub A1 în suprafaţă de 4.046 mp  
şi a tuturor îmbunătăţirilor aduse 
acestuia; c) Ipoteca de prim rang 
pentru garantarea Facilitaţii 1 

asupra tuturor clădirilor ce se vor 
edifica  pe terenul descris la lit. b) 
în cadrul proiectului imobiliar 
(bunuri viitoare); d) Ipoteca de 
prim rang asupra totalităţii acti-
velor circulante ale SC Polsland 
Development SRL cum ar fi: 
creanţe, conturi bancare, asupra 
activelor fixe, drepturi asupra 
încasărilor din toate poliţele de 
asigurare, drepturi rezultând din 
contractele de construcţie şi toate 
anexele şi garanţiile aferente 
(precum garanţii pentru plata în 
avans, garanţii de bună execuţie şi 
alte garanţii); e) Ipoteca asupra 
Conturilor Colector şi a tuturor 
conturilor ce vor fi deschise de 
împrumutatul SC Polsland Deve-
lopment SRL la Bancă; f) Bilet la 
ordin emis de S.C. Polsland Deve-
lopment  SRL  în  favoarea 
Raiffeisen Bank SA, de o valoare 
egală cu suma Facilitaţilor acor-
date, fără protest cu privire la 
scadenţă, avalizat  de către socie-
tatea POLSIB S.A.; g) Doar 
pentru garantarea Facilitaţii 2: 
ipoteca de rang 2 asupra între-
gului teren înscris în CF nr. 
442581Timisoara nr. Cadastral 
442581 de sub A1 în suprafaţa de 
4.046 mp  şi a tuturor îmbunătăţi-
rilor aduse acestuia; h) Doar 
pentru garantarea Facilitaţii 2: 
ipoteca mobiliara de prim rang 
asupra creanţelor TVA de încasat 
de la stat.» Arad, la 16.02.2016. 
SC POLSIB SA. Preşedinte al  
Consiliului de Administraţie SC 
ACTUAL EXTRA MANAGE-
MENT SRL, prin  Bradean Alin 
Nicolae

LICITAȚII  
l Primăria comunei Slobozia 
Mândra, judeţul Teleorman orga-
nizează licitaţie publică deschisă 
( c u  s t r i g a r e ) ,  î n  d a t a  d e 
03.03.2016, orele 10:00, la sediul 
primăriei, privind imobilului 
compus din construcţie tip P (o 
parte din clădirea principală) cu 
fundaţii continue din beton armat 
zidărie din cărămidă, acoperiş tip 
şarpantă cu hidroizolaţii din 
tablă. Clădirea dispune de alimen-
tare cu curent electric şi apă, 
încălzire cu sobe, precum şi fosă 
septică. Tâmplărie din PVC cu 
geam termopan. Magazie de 
lemne construcţie tip P cu 
fundaţii continue din beton armat 
zidărie din cărămidă acoperiş tip 
şarpantă cu hidroizolaţii din azbo-
ciment, în suprafaţă construită de 
40 mp, şi teren aferent în supafaţă 
de 700 mp. Relaţii suplimentare la 
tel.0247 359 046.

l Consiuliul Local Breaza organi-
zează: I. Închirierea unei supra-
feţe de teren de 80 mp situat în 
Str. Griviţei pentru activităţi 
sportive şi recreactive. Preţ 
pornire 0,073 lei/mp/lună. Durata 
3 ani. Termen depunere docu-
mente prevăzute în caietul de 
Sarcini: 17.03.2016, ora 10:00. 
Desfăşurarea licitaţiei: 17.03.2016, 
ora 11:00. Caietul de sarcini = 25 
lei. Taxa de participare = 50 lei. 
Garanţia de participare = 500 lei. 
T e m e i  l e g a l  H C L  n r . 
130/06.10.2016. Condiţii de parti-
cipare se regăsesc în caietul de 
sarcini care se poate procura de la 
sediul Primăriei Breaza.

l Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică bunurile imobile 
absolut indispensabile exploatării, 
aparţinând  debitoarei Moldomin 
SA, împreună cu transferul drep-
turilor dobândite şi obligaţiilor 

asumate prin Licenţa de conce-
siune pentru exploatarea minere-
ului cuprifer nr. 2781/2001, pentru 
perimetrul Moldova Nouă - 
Cariera de Banatite. Informaţiile 
necesare sunt cuprinse în Caietul 
de sarcini care poate fi achiziţi-
onat la adresa: Cluj-Napoca, 
Calea Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, 
Romania, tel. 0040-364-412631, 
fax: 0040-364-412632, email: 
office@rtz.ro. Licitaţia se va desfă-
şura în data de 14 Martie 2016, de 
la ora 10:00, la sediul lichidato-
rului judiciar. În condițiile în care 
licitația publică din data de 14 
Martie 2016 nu se va finaliza cu 
adjudecare, următoarele şedințe 
de licitație vor avea loc în a doua 
zi de luni a fiecărei luni din an. În 
condițiile în care a doua zi de luni 
din lună este declarată conform 
legii zi nelucrătoare, licitația se va 
organiza în ziua de luni a urmă-
toarei săptămâni din aceeaşi lună.

l Control Trading S.R.L., socie-
tate în insolvenţă, prin adminis-
trator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul în Ploieşti, Str. 
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Jud. Prahova, vinde prin licitaţie 
publică, imobil situat în Ploieşti, 
Traian Vuia, nr. 3, Judeţul 
Prahova, compus din teren intra-
vilan în suprafaţa de 990 mp,  
corpul C1 – suprafaţa construită 
desfăşurată 552,13 mp, suprafaţa 
construită 231,91 mp şi corpul C2 
– suprafaţa desfăşurată 117,98 
mp, suprafaţa construită 93,79 
mp. Preţul întregii proprietăţi este 
echivalentul în lei a sumei de 
450.000 Euro, preţ fără TVA. 
Licitaţia se va ţine în data de 
22.02.2016 ora 10:00, la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploieşti, iar în cazul în care bunu-
rile nu vor fi adjudecate, licitaţia 
se va ţine în data de 24.02.2016, 
2 6 . 0 2 . 2 0 1 6 ,  2 9 . 0 2 . 2 0 1 6 , 
0 2 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  0 4 . 0 3 . 2 0 1 6 , 
0 7 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  0 9 . 0 3 . 2 0 1 6 , 
1 1 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  1 4 . 0 3 . 2 0 1 6 , 
1 6 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  1 8 . 0 3 . 2 0 1 6 , 
2 1 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  2 3 . 0 3 . 2 0 1 6 , 
2 5 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  2 8 . 0 3 . 2 0 1 6 , 
3 0 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  0 1 . 0 4 . 2 0 1 6 , 
04.04.2016, 06.04.2016, la aceeaşi 
oră şi aceeaşi adresă. Dosarul de 
prezentare şi condiţiile de partici-
pare se pot obţine numai de la 
sediul administratorului judiciar. 
Telefon/fax: 0244597808; mobil: 
0723357858; www.andreiioan.ro.

l Control Trading S.R.L., socie-
tate în insolvenţă, prin adminis-
trator, cu sediul în Ploieşti, Str. 
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Jud. Prahova, vinde imobil 
D+P+2 situat în Ploieşti, Str. 
Gheorghe Grigore Cantacuzino, 
nr. 348, Jud. Prahova, suprafaţa 
construită de 1.709 mp, suprafaţa 
totală teren (proprietate de stat) – 
1.055, mp, din care suprafaţa 
parcare – 628 mp şi suprafaţa 
ocupată de clădire – 427 mp, la 
preţul de 470.000 euro, preţ fără 
TVA. Licitaţia se va ţine în data 
de 22.02.2016 ora 11:00, la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploieşti, iar în cazul în care bunul 
nu va fi adjudecat, licitaţia se va 
ţine în data de 24.02.2016, 
2 6 . 0 2 . 2 0 1 6 ,  2 9 . 0 2 . 2 0 1 6 , 
0 2 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  0 4 . 0 3 . 2 0 1 6 , 
0 7 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  0 9 . 0 3 . 2 0 1 6 , 
1 1 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  1 4 . 0 3 . 2 0 1 6 , 
1 6 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  1 8 . 0 3 . 2 0 1 6 , 
2 1 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  2 3 . 0 3 . 2 0 1 6 , 
2 5 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  2 8 . 0 3 . 2 0 1 6 , 
3 0 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  0 1 . 0 4 . 2 0 1 6 , 
04.04.2016, 06.04.2016, la aceeaşi 
oră şi aceeaşi adresă. Dosarul de 

prezentare şi condiţiile de partici-
pare se pot obţine numai de la 
sediul administratorului judiciar. 
Telefon/fax: 0244597808; mobil: 
0723357858; www.andreiioan.ro.

l Anunt privind oraganizarea 
licitatiei de vanzare a masei 
lemnoase fasonate. Organizatorul 
licitatiei: Directia Silvica Galati, 
cu sediul in Galati, str. Stiintei nr. 
95, telefon 0236/412517, fax 
0236/460256, e-mail office@galati.
rosilva.ro; Data si ora desfasurarii  
licitatiei:29.02.2016,ora 12.00; 
Locul desfasurarii licitatiei: 
Directia Silvica Galati, cu sediul 
in Galati, str. Stiintei nr. 95; Tipul 
licitatiei: licitatie publica cu 
prezentarea ofertelor scrise in plic 
inchis si sigilat; Licitatia este orga-
nizata si se va desfasura conform 
prevederilor,, Regulamentului  de 
valorificare  a masei lemnoase din 
fondul  din fondul forestier 
proprietate publica,aprobat prin 
Hotar i r ea  Guvernu lu i  n r. 
924/2015, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Data si 
ora organizarii preselectiei : 
24.02.2016, ora 16.00; Data si ora 
limita pina la care poate fi depusa 
documentatia pentru preselectie si 
inscriere la licitatie:24.02.2016, 
ora 14.30; Lista loturilor care se 
liciteaza, pretul de pornire a licita-
tiei si pasul de licitare pentru 
fiecare lot sunt afisate la  sediul 
organizatorului si pe site-ul Regiei 
Nationale a Padurilor- Romsilva, 
www.rosilva.ro; Volumul total de 
masa lemnoasa fasonata oferit la 
licitatie este de  442,41 m3, din 
care pe sortimente: - lemn pentru 
cherestea   – 279.21 m3; - lemn 
rotund de foioase si rasinoase 
pentru constructii : 163,2 m3. si 
respectiv pe specii si grupe de 
specii:-  frasin : 4 m3; - gorun : 
122,41 m3; -  stejar brumariu : 106 
m3; - salcam: 210  m3; Masa 
lemnoasa  fasonata oferita spre 
vanzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publica a 
statului, certificat in sistemul 
Forest Stewardship Council 
(FSC). Masa lemnoasa neadjude-
cata dupa incheierea licitatiei  nu 
se va putea adjudeca ,prin nego-
ciere, in aceeasi zi, in conditiile 
prevazute in HG 924/2015 si de 
alte reglementari in vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizato-
rului licitatie incepind cu data de 
18.02.2016. Alte informatii 
privind organizarea si desfasu-
rarea licitatiei: - caietul de sarcini 
poate fi solicitat si pe adresele de 
e-mail office@galati.rosilva.ro si 
productie@galati.rosilva.ro. 
Pentru informatii si date supli-
mentare va puteti adresa organi-
zatorului licitatiei: ing. Dudu 
Leonard, telefon 0236/412517 si  
0748/270936, e-mail  productie@
galati.rosilva.ro.

l Debitorul SC Arietis Impex 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse Și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1.Mijloace fixe şi obiecte de 
inventar, aparținând SC Arietis 
Impex SRL în valoare de 2.631,42 
Lei exclusiv TVA; 2.Stoc de 
marfă, aparținând SC Arietis 
Impex SRL în  va loare  de 
44.075,23 Lei exclusiv TVA. 
-Prețul de pornire al licitaților 
pentru mijloacele fixe, obiectele de 
inventar şi stocul de marfă aparți-
n â n d  S C  A r i e t i s  I m p e x 
SRL reprezintă 30% din valoarea 
de piață exclusiv TVA, aratată în 
Raportul de Evaluare pentru 

fiecare bun în parte, iar listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon 
în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitație este condi-
ționată de: -consemnarea în 
c o n t u l  n r .  R O 1 5 B I -
TR003010063364RO01 deschis la 
Veneto Banca s.p.c.a Ag. Ploieşti 
până la orele 14.00 am din preziua 
stabilită licitaţiei, a garanției de 
10% din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Regulamentului de 
licitație pentru bunurile din patri-
moniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
mijloace fixe, obiecte de inventar 
şi stocul de marfă prima şedință 
de licitație a fost fixată în data de 
26.02.2016, ora 10.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de lici-
tații vor fi în data de 04.03.2016, 
11.03.2016, 18.03.2016, 25.03.2016 
ora 10.00. Toate şedințele de lici-
tații se vor desfăşura la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Elena Doamna, Nr. 
44A, Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe 
site www.dinu-urse.ro. 

l Debitorul SC Bemati Cons 
S.R.L. societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse Și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1. Imobil situat în Buşteni, str. 
Pescăriei nr. 2E, județul Prahova, 
compus din teren având suprafața 
de 4.112mp şi construcție edificată 
pe acesta "C1- Clădire Tehnico – 
administrativă" cu o suprafață 
construită la sol de 69mp şi desfă-
şurată 138mp. Prețul de pornire al 
licitației este de  84.750Euro. 
Prețul caietului de sarcini pentru 
imobilul aflat în proprietatea SC 
BEMATI CONS SRL este de 1500 
lei exclusiv TVA. Prețul de pornire 
al licitației pentru imobilul arătat 
reprezintă 50% din valoarea 
expr imată  în  Raportul  de 
Evaluare exclusiv TVA. Partici-
parea la licitație este condiționată 
de: -consemnarea în contul nr. 
RO33BREL0002000634070100 
deschis la Libra Internet Bank, 
Sucursala Ploieşti până cel târziu 
cu 2 zile înainte de şedința de lici-
tație ora 16.00, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Caietului de Sarcini pentru 
proprietatea imobiliară, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobiliară, 
prima şedință de licitație a fost 
fixată în data de 26.02.2016 ora 
11:00, iar dacă aceasta nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor fi în data 
1 1 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  2 5 . 0 3 . 2 0 1 6 , 
08.04.2016, 22.04.2016, 06.05.2016 
ora 11:00. Toate şedințele de lici-
tații se vor desfăşura la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din 
Ploieşti, Str. Elena Doamna, Nr. 
44A, Jud. Prahova. Pentru relații 
sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relații suplimentare şi 
v i z i o n a r e  a p e l a ț i  t e l . : 
0753.999.028, dl Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe 
site www.dinu-urse.ro. 

l SC Aniko Trans SRL, prin 
l ichidator  judic iar  anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
bunului imobil situat in loc Blejoi, 
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sat Blejoi, nr.4, T 35, Parcela Cc 
277/2  jud. Prahova, compus din 
teren intravilan, in suprafata   
masurata de 1622 mp, compus din 
teren si baraca  la pretul de 62.390 
lei. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 15% din cel stabilit 
in raportul de evaluare. Licitatia 
are loc in baza Adunarilor Credi-
torilor din: 04.08.2015, 30.09.2015, 
10.11.2015 si 14.01.2016. Licitaţia 
va avea loc pe data de 23.02.2016 
orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud. Prahova. Relaţii suplimentare 
la 0344104525.

l SC Aniko Trans SRL, prin 
l ichidator  judic iar  anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
bunurilor mobile aflate in patri-
moniul societatii debitoare. Pretul 
de pornire al licitatiei este redus 
cu 15% din cel stabilit in raportul 
de evaluare. Licitatia are loc in 
baza Adunarilor Creditorilor din: 
04.08.2015, 30.09.2015, 10.11.2015 
si 14.01.2016. Licitaţia va avea loc 
pe data de  23.02.2016 orele 13.00 
în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. 
Relaţii suplimentare 0344104525.

l SC Aniko Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunului 
imobil situat in com. Bucov, sat 
Bucov, str. Sos. DN1B, F.N, T 56, 
P2249/7;8;9;10;11, jud. Prahova, 
compus din teren intravilan, in 
suprafata  masurata de 27.630 mp, 
din acte 27.863, compus din teren, 
hala industriala C1, cladire paza, 
plaforma decantor, imobilul 
dispune de bransamente la toate 
retelele tehnico-edilitare existente 
in zona (apa, gaze, energie elec-
trica, fosa septica) la pretul de 
1.897.880 lei. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 15% din cel 
stabilit in raportul de evaluare. 
Licitatia are loc in baza Adunarilor 
Creditorilor din: 04.08.2015, 
30 .09 .2015 ,  10 .11 .2015  s i 
14.01.2016. Licitaţia va avea loc pe 
data de  23.02.2016 orele 13.00 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. 
Relaţii suplimentare 0344104525.

l Anunţ privind organizarea lici-
taţiei publice -cu ofertă în plic, în 
vederea atribuirii în folosinţă a 
unei parcele disponibile în Parcul 
Industrial Câmpia Turzii. S.C.
Parc Industrial Câmpia Turzii 
S.A., societate administrator al 
Parcului Industrial Câmpia 
Turzii, anunţă public lansarea 
ofertei de atribuire în folosinţă, 
prin licitaţie publică, a unei 
parcele de teren disponibile în 
suprafaţă de 21.000m.p., pentru 
realizarea de investiţii în perime-
trul Parcului Industrial Câmpia 
Turzii, str.Laminoriştilor, nr.169. 
Destinaţia parcelei o reprezintă 
activităţi de producţie/servicii. 
Licitaţia publică se va desfăşura 
în ziua de 11.03.2016, ora 14.00, la 
sediul Primăriei Municipiului 
Câmpia Turzii, Sala Europa. 
Depunerea ofertelor se va face în 
perioada 17.02.2016-11.03.2016, 
până la ora 12.00. Relaţii supli-
mentare referitoare la documen-
taţia de licitaţie, condiţiile de 
participare la licitaţiei şi calen-
darul licitaţiei pot fi obţinute la 
sediul S.C.Parc Industrial Câmpia 
Turzii S.A., str.Laminoriştilor, 
nr.2-4, zilnic între orele 8.00-15.00, 
sau accesând www.parcindustrial-
campiaturzii.ro. Persoane contact: 
Remus Matei -director, tel.: 
0757.675.519 şi Darius Şumandea 
- c o n s i l i e r  j u r i d i c ,  t e l . : 

0732.161.050. Calendarul licitaţiei 
deschise -cu ofertă în plic: Publi-
carea anunţului de participare: 
17.02.2016. Perioada de depunere 
a ofertelor: 17.02.2016-11.03.2016, 
ora 12.00. Deschiderea ofertelor: 
11.03.2016, ora 14.00. Perioada de 
evaluare a ofertelor: 11.03.2016-
15.03.2016. Anunţarea rezulta-
tului  l icitaţiei :  16.03.2016. 
Perioada de depunere a contesta-
ţiilor: 16.03.2016-21.03.2016, ora 
12.00. Semnarea contractului de 
administrare şi de servicii conexe 
( e s t i m a t i v ă ) :  2 2 . 0 3 . 2 0 1 6 -
29.03.2016.

l Consiliul Local al Comunei 
Şendreni ,  cu sediul  în sat 
Şendreni, comuna Şendreni, jud.
Galaţi, Cod Fiscal 3553269, 
număr telefon: 0236.826.375, nr.
fax: 0236.826.375, adresă e-mail: 
sendreniinfo@yahoo.com, anunţă 
organizarea licitaţiei publice din 
data de 30 martie 2016, ora 10.00, 
pentru concesionarea următoa-
relor suprafeţe de teren: Nr.Lot; 
Suprafaţă-m.p.; Comună; Identi-
ficarea cadastrală: 1; 3000; 
Şendreni; Intravilan sat Şendreni 
tarlaua 52, parcela 279/13. 2; 
2870; Şendreni; Intravilan sat 
Şendreni tarlaua 52, parcela 
279/12. Cele două loturi de teren 
au suprafaţa totală de 5870m.p. 
cu destinaţia de Construcţie 
depozit materiale lemnoase şi 
ateliere de prelucrare a lemnului. 
Documentaţiile de atribuire 
(instrucţiunile privind organi-
zarea şi desfăşurarea procedurii 
de concesionare, caietele de 
sarcini, instrucţiunile privind 
modul de elaborare şi prezentare a 
ofertelor) pot fi obţinute de cei 
interesaţi, prin depunerea la 
sediul Consil iului Local al 
Comunei Şendreni a unei solici-
tări în acest sens la comparti-
mentul „Juridic”. Taxa pentru 
obţinerea unui exemplar din 
documentaţie de atribuire este 
50Lei. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor este 21 martie 
2016, ora 16.00. Data limită de 
depunere a ofertelor este 29 
martie 2016, ora 16.00. Ofertele se 
depun într-un singur exemplar 
(original) la sediul Consiliul Local 
al Comunei Şendreni, cu sediul în 
sat Şendreni, comuna Şendreni, 
jud. Galaţi. Şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor va avea loc 
în data de 30 martie 2016, ora 
10.00. Soluţionarea litigiilor 
apărute în legătură cu organizarea 
licitaţiei publice, cu atribuirea 
concesiunii şi încheierea contrac-
tului de concesiune se realizează 
potrivit prevederilor Legii conten-
ciosului administrativ nr.554/2004, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Acţiunea în justiţie se 
introduce la secţia de contencios 
administrativ a Tribunalului 
Galaţi. Data publicării anunţului 
de licitaţie este 18 februarie 2016.            

l Organizatorul  l ic itaţ iei : 
R.P.L.Ocolul Silvic Ghimeş -Făget 
R.A., comuna Ghimeş -Făget, sat 
Făget, strada Principală, telefon/
fax: 0234.385.727, e-mail: os.
ghimesfaget@yahoo.com. Data şi 
ora  desfăşurăr i i  l ic i taţ ie i : 
02.03.2016, ora 17.00. Locul 
desfăşurării licitaţiei: sediul 
R.P.L.Ocolul Silvic Ghimeş -Făget 
R.A., din localitatea Ghimeş 
-Făget, sat Făget, strada Princi-
pală. Tipul licitaţiei: Licitaţie 
publică cu strigare. Licitaţia este 
organizată şi se va desfăşura 
conform prevederilor Regulamen-
tului de valorificare a masei 
lemnoase proprietate publică, 

aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.924/2015. Data şi ora 
o r g a n i z ă r i i  p r e s e l e c ţ i e i : 
24.02.2016, ora 17.00. Data şi ora 
limită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru înscriere la 
preselecţie: 23.02.2016, ora 16.00. 
Lista partizilor, preţul de pornire 
şi pasul de licitaţie pentru fiecare 
partidă sunt afişate la sediul orga-
nizatorului şi pe site-ul: www.
ocoalederegim.ro. Volumul total 
de masă lemnoasă pe picior este 
de: 1660mc. Din care pe natură 
produse: -Produse principale 
-0mc; -Produse secundare -0mc; 
-Produse de igienă -0mc; -Produse 
accidentale -1660mc; Şi respectiv 
pe specii şi grupe de specii: -Răşi-
noase -1660mc; -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 neadjude-
cată va face obiectul unei noi lici-
taţii în data de 17.03.2016, ora 
17.00, cu preselecţie în data de 
10.03.2016, ora 17.00 şi documen-
taţia pentru preselecţie se depune 
până 09.03.2016, ora 16.00. Masa 
lemnoasă rămasă neadjudecată 
după încheierea celei de-a doua 
licitaţii se va putea adjudeca prin 
negociere în aceiaşi zi în condiţiile 
prevăzute de reglementările în 
vigoare. Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizato-
rului licitaţiei începând cu data de 
17.02.2016. Pentru informaţii şi 
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 S.C. Hidroconstructia S.A. 
B u c u r e s t i  p r i n  S u c u r s a l a 
„Muntenia” Rm. Valcea, Strada 
Decebal, nr. 9, judetul Valcea, in 
vederea finalizarii operatiunilor 
de casare echipamente tehnice pe 
anul 2015, scoate la licitatie in 
data de 24.02.2016, ora 11.00, la 
sediul mai sus mentionat, urma-
toarele categorii de echipamente 
tehnice (la pachet): Denumire 
echipament tehnic - Numar 
inventar - Compresor elec-
tric-piston 1EC-10 - 9,50MC/MIN 
– 2161091; Celula ACETA 20KV-
2325 – 2161956; Celula ACELA 
20KV-2325 – 2162154; Post de 
transformare PTM-5A-2423 – 
2162685; Instalatie compensare 
energie reactiva – 2163958; Insta-
latie compensare energie reactiva 
– 2163963; Ciur vibrator 7,5MP – 
2170361; Ciur vibrator 12MP – 
2170473; Pompe cent.mono. 
AN-100  160 /55  37 /3000  – 
2 1 7 1 7 0 2 ;  P o m p a  c e n t r.
multiet.S.125 140/180 110/3000 – 
2172215; Balanta; bascule RSR 
RDG 0-100KG – 3010291; Auto-
tractor  R19256,  R19215 – 
4022322; Transp. bd. cont. cauciu. 
stat. Sut BV.100ML650MM – 
4060179; Transp. bd. cont. cauciu. 
stat. sut BV.100ML650MM – 
4060180; Transp. bd. cont. cauciu. 
stat. sut BV.100ML650MM – 
4060181; Transp. bd. cont. cauciu. 
stat. IU. Alba 800MM – 4060407; 
Transp. bd. cont. cauciu. stat. IU. 
Alba 800MM – 4060408; Transp. 
bd. cont. cauciu. stat. IU. Alba 
800MM – 4060409; Centr. Bet. 
Stabila U.R.PL. C-53 2X1200L – 
2000363; Draglina pasitoare 
URSS ES-6,5 6,5 MC – 2000389. 
Pret minim de vanzare pachet 
echipamente tehnice: 325.000 lei 
fara TVA. Echipamentele tehnice 
se afla in locatia: Platforma tehno-

logica Izbiceni, jud. Olt. Conditiile 
de participare la licitatie: • Se va 
depune la sediul S.C. HIDRO-
CONSTRUCTIA S.A. Sucursala 
Muntenia, pana la data de 
23.02.2016 ora 15.00 dosarul de 
participare la licitatie cu urmatoa-
rele documente: 1. Cerere de 
cumparare prin licitatie cod 
formular F/EE/021/2000/2; 2. 
Copie certificat de inregistrare la 
registrul comertului; 3. Copie 
certificat de inregistrare in scopuri 
de TVA; 4. Copie anexa „Cont de 
profit si pierderi” la bilantul 
contabil al anului 2015 din care sa 
re iasa  c ifra  de  afacer i  de 
minimum 2.000.000 lei; 5. Impu-
ternicire din partea firmei pentru 
persoana ce va participa la lici-
tatie; 6. Copie BI/CI pt. persoana 
imputernicita sa participe la lici-
tatie; 7. Certificat de atestare 
fiscala emis de ANAF din care sa 
reiasa ca firma participanta la 
licitatie nu are datorii la bugetul 
de stat; 8. Certificat de atestare 
fiscala privind impozitele si taxele 
locale si alte venituri ale bugetului 
local. 9. Participantii la licitatie nu 
trebuie sa aiba datorii catre S.C. 
Hidroconstructia S.A.• Se achita 
cu numerar sau prin ordin de 
plata taxa de participare la lici-
tatie in valoare de 1.500 lei (taxa 
de inscriere nu se va mai restitui 
celor inscrisi la licitatie). • Se 
achita prin virament bancar 
garantia de participare la licitatie 
in cuantum de 10 % din valoarea 
pachetului de echipamente, 
respectiv suma de 32.500 lei. 
Garantia de participare la licitatie 
se va restitui celor care nu au 
castigat licitatia in termen de 10 
zile lucratoare de la inregistrarea 
cererii de restituire depusa de 
participanti. • Participantii la 
licitatie, vor licita pentru intregul 
pachet de echipamente mai sus 
mentionat. • Pentru desfasurarea 
licitatiei, trebuie sa fie inscrisi si 
prezenti cel putin 2 (doi) partici-
panti. In caz contrar, licitatia se va 
anula fara sa se restituie taxa de 
participare la licitatie, procedura 
urmand sa se reia ulterior. • 
Departajarea participantilor la 
licitatie se va face prin cresteri 
succesive de pret in cuantum de 2 
% din valoarea pachetului de 
echipamente pana la stabilirea 
castigatorului. • Stabilirea casti-
gatorului licitatiei se va face dupa 
urmatoarele criterii: 1. Va fi 
desemnata ca si catigatoare a lici-
tatiei firma care va oferi cel mai 
mare pret al pachetului de echipa-
mente conform pasilor de crestere 
mentionati mai sus; 2. In cazul in 
care exista doua sau mai multe 
firme ce indeplinesc criteriul 1, se 
va desemna ca si castigatoare a 
licitatiei firma care a facut prima 
strigare a ultimului pas de lici-
tatie. • In cazul in care firma 
declarata castigatoare refuza 
adjudecarea, se va retine garantia 
de participare la licitatie, proce-
dura urmand a fi reluata ulterior 
fara ca firma respectiva sa mai 
aiba drept de participare. • Dupa 
adjudecarea licitatiei, castigatorul 
va achita in termen de maxim 15 
zile lucratoare intreaga valoare a 
pachetului de echipamante, in 
baza facturii fiscale emisa de S.C. 
Hidroconstructia S.A. In caz 
contrar licitatia se va anula, iar 
castigatorul va pierde garantia de 
participare la licitatie. • Dupa 
achitarea facturii, cumparatorul 
are obligatia sa elibereze amplasa-
mentul ocupat de aceste echipa-
mente, pana la data de 15.03.2016. 
- Cererile de cumparare si infor-
matiile suplimentare se pot obtine 

prin e-mail: muntenia_mecani-
zare@hidroconstructia.com si 
telefon 0250.74.71.80 int. 134.

l Anunţ privind organizarea lici-
taţ ie i  intermediare  pentru 
vânzarea de masă lemnoasă pe 
picior şi de masă lemnoasă faso-
nată  aferentă anului de producţie 
2016. Organizatorul licitaţiei: 
Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în 
localitatea Sibiu, str. Calea 
D u m b r ă v i i ,  n r.  1 4 0 ,  t e l . 
0269242142, fax:0269214970, 
e-mail: office@sibiu.rosilva.ro. 
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 
29.02.2016 începând cu ora 13:00. 
Locul desfăşurării licitaţiei: Hotel 
Dumbrava, Loc. Sibiu, Pădurea 
Dumbrava, nr. 14. Tipul licitaţiei: 
licitaţie publică cu strigare. Lici-
taţia este organizată şi se va desfă-
şura conform prevederi lor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul fores-
tier proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
924/2015   cu modificările şi 
completările ulterioare. Data şi ora 
organizării preselecţiei: 23.02.2016 
începând cu ora 08:00. Data şi 
ora-limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru 
preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 
-  pentru prese lecţ ie :  data 
22.02.2016 ora 16:30; - pentru lici-
taţie: data 29.02.2016 ora 12:00. 
Lista partizilor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei şi 
pasul de licitare pentru fiecare 
partidă sunt afişate la sediul orga-
nizatorului şi pe site-ul www.
rosilva.ro, după caz.  Volumul total 
de masă lemnoasă pe picior oferit 
la licitaţie 71115 m3,  din care: pe 
natură de produse: - produse prin-
cipale: 58078 (m3);    - produse 
secundare: 10453(m3); - produse 
de igienă: 0 (m3); - produse acci-
dentale: 2584 (m3); şi, respectiv, pe 
specii şi grupe de specii:  - răşi-
noase :  25656 (m3) ;   -  fag : 
23257(m3); - stejari: 5815 (m3); - 
diverse tari: 15925 (m3); - diverse 
moi: 462 (m3).  Volumul total de 
masă lemnoasă fasonată oferit la 
licitaţie 3168 mc, din care pe sorti-
mente: - lemn pentru furnire este-
tici: 0 mc; - lemn pentru furnire 
tehnice: 0 mc; - lemn pentru 
cherestea  1678 mc; - lemn rotund 
si despicat pentru industria celu-
lozei si hârtiei: 1386 mc; - lemn 
pentru mina : 0 mc; - lemn pentru 
PAL si PFL: 0; - lemn rotund de 
foioase si răşinoase pentru 
construcţii: 0 mc; - lemn de foc:  
104 mc  şi respectiv pe specii şi 
grupe de specii: - răşinoase:  2890 
mc; - fag: 13 mc; - stejar, gorun:  72 
mc; - cer, gârniţa : 0 mc; - salcâm:  
134  mc; - cireş:  0 mc; - paltin:  4 
mc; - frasin:  0 mc; - tei:  0 mc; - 
plop:  0 mc; - diverse tari:  55 mc; - 
diverse moi:  0 mc. Masa lemnoasă 
pe picior/ fasonată oferită spre 
vânzare provine din fondul fores-
tier proprietate publică a statului şi 
este certificată în sistemul Forest 
Stewardship Council (FSC).  Masa 
lemnoasă pe picior şi masa 
lemnoasă fasonată rămasă neadju-
decată după încheierea licitaţiei se 
poate adjudeca prin negociere în 
aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute 
de  prezentul regulament şi de alte 
reglementări în vigoare.  Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la 
sediul organizatorului licitaţiei 
începând cu data de: 19.02.2016. 
Alte informaţii privind organi-
zarea şi desfăşurarea licitaţiei: 1. 
Documentele de preselecţie, 
prevăzute de art.21, alin. 3) din 
H.G. 924/2015, se depun la regis-
tratura D.S. Sibiu. 2. La licitaţie 
pot participa operatorii economici 

admişi de Comisia de  preselecţie. 
3. Operatorul economic partici-
pant la licitaţie trebuie să achite 
separat, anterior începerii şedinţei 
de licitaţie, în contul organizato-
rului, prin instrumente bancare 
legale decontabile până la înce-
perea licitaţiei sau în numerar la 
casieria D.S. Sibiu (în limita sumei 
de 5000 lei): - tariful de partici-
pare la licitaţie în valoare de 
180,00 lei; - o garanţia de contrac-
tare în cuantum de 5% din 
valoarea de pornire la licitaţie 
pentru volumul de masă lemnoasă 
pe picior/ material lemnos fasonat 
pe care intenţionează să îl 
cumpere. Documentele privind 
constituirea garanţiei de contrac-
tare precum şi a achitării tarifului 
de participare la licitaţie se vor 
depune la secretariatul comisiei de 
licitaţie anterior începerii şedinţei 
de licitaţie. Neîndeplinirea condi-
ţiilor amintite mai sus determină 
interzicerea participării la licitaţie 
a operatorului economic.  4. Neîn-
cheierea contractului de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase 
adjudecate în termenul maxim de 
10 zile lucrătoare din culpa exclu-
sivă a operatorului economic/
grupului de operatori economici 
adjudecatar, atrage anularea adju-
decării pentru masa lemnoasă 
respectivă şi pierderea garanţiei 
de contractare aferente. 5. Rezili-
erea contractului de vânzare-cum-
p ă r a r e  a  m a s e i  l e m n o a s e 
adjudecate din culpa exclusivă a 
operatorului economic/grupului 
de operatori economici adjude-
catar atrage pierderea garanţiei de 
contractare aferente, precum şi a 
dreptului de participare la lici-
taţie/negociere pentru partida al 
cărei contract de vânzare-cumpă-
rare a făcut obiectul rezilierii. 6. 
Grupajele de partizi sunt detaliate 
în Caietul de sarcini aferent licita-
ţiei precum şi în lista partizilor 
oferite la licitaţie. 7. Informaţii 
referitoare la licitaţie pot fi acce-
sate şi de pe site-ul D.S. Sibiu 
www.dssibiu.ro în secţiunea 
„OFERTA COMERCIALĂ”. 
Pentru informaţii şi date supli-
mentare vă puteţi adresa organi-
zatorului licitaţiei: persoană de 
contact: Alin Anghel, număr de 
t e l e fon :  0269232981 ,  fax : 
0269241804. Director, Ioan Terea.

PIERDERI  
l P.F.A. Vlad Valerica declar 
pierdut Certificat de Autorizare 
seria RO-B-F nr.1323

l Pierdut Certificat Constatator 
nr.17411/13.05.2009 pe PFA 
Pricop Laurenţiu F06/369/2009, 
CUI:25588004 pentru Autorizare 
activitate la sediu. Îl declar nul.

l SC Globasig Bar SRL declară 
pierdute şi nule următoarele poliţe 
cu seriile:-DV: 915182-915183, 
MD: 20442, 40720, EF: 34012-
34015, 34021, 34023-34024, 
34439-34445, 36361-36367, 36458-
36470. Acestea aparţin Euroins 
România Asigurare Reasigurare.

l Pierdut Certificat de Membru 
Ordinul Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asisten-
ţilor Medicali din România,cu nr. 
B006891/25.02.2015 titular Jilavu 
Mariana. Se declară nul.

l Pierdut Certificat membru seria 
AOH nr. 48 eliberat la data de 
10.01.2011 de Colegiul Medicilor 
dentişti din România pe numele: 
Neagu Adriana– Măriuca. Se 
declară nul!

ANUNȚURI


