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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l SC Chen Mao YI SRL angajează
lucrător comercial, Alexandria. Telefon
0769.148.230.
l SC Shandong Ningjian angajează:
tehnician devize şi măsurători în
construcţii, controlor de calitate,
maiestru electrician în construcţii, operator PC. Cunoaşterea limbii chineze
constituie avantaj, Contact:
0761.663.611.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Buzău organizează concurs
pentru ocuparea unui post vacant de
consilier cadastru gradul II cu încadrare
pe perioadă nederminată. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art. 3 din
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile specifice, bibliografia şi tematica de concurs sunt
disponibile accesând pagina oficială
(www.ocpibz.ro). Relaţii suplimentare
se obţin la sediul Oficiului de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Buzău din
Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu nr. 48,
Biroul Resurse Umane şi Interogare
Baze de Date, telefon 0238/711036
-int.23.
l Institutul Naţional de Statistică organizează concurs pentru ocuparea a 13
funcţii publice de execuţie vacante.
Concursul se organizează la sediul
I.N.S. din Bucureşti, Bd. Libertăţii 16,
sector 5, în data de 23 martie 2016, ora
10:00, proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 de zile de la data publicării
anunţului, la sediul I.N.S.. Dosarul de
înscriere trebuie să conţină obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din
H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
Condiţiile de participare la concurs
aprobate şi bibliografia stabilită se
afişează la sediul şi pe site-ul I.N.S.
(www.insse.ro). Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul I.N.S. şi la telefon
(021)317.77.82.
l Institutul Naţional de Statistică organizează concurs pentru ocuparea unei
funcţii publice de execuţie vacante.
Concursul se organizează la sediul
I.N.S. din Bucureşti, Bd. Libertăţii 16,
sector 5, în data de 28 martie 2016, ora
10:00, proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 de zile de la data publicării
anunţului, la sediul I.N.S. Dosarul de
înscriere trebuie să conţină obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din
H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
Condiţiile de participare la concurs
aprobate şi bibliografia stabilită se
afişează la sediul şi pe site-ul I.N.S.
(www.insse.ro). Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul I.N.S. şi la telefon
(021)317.77.82.
l Primăria comunei Goieşti, judeţul
Dolj, organizează la sediul din comuna
Goieşti, str.Principală, nr.128, judeţul
Dolj, concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie
vacantă de Inspector clasa I, grad
profesional debutant, în aparatul de
specilitate primar comună Goieşti,
compartiment agricol şi cadastru.
Condiţii generale: Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute la
art.54 din Legea nr.188/1999 (r2)
privind Statutul funcţionarilor publici.
Condiţii specifice: 1.Studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă în specialitatea -agronomie,
măsurători terestre şi cadastru, horticultură. 2.Cunoştiinţe de operare pe calculator nivel mediu. Concursul se va
desfăşura astfel: Proba scrisă în data de
21.03.2016, ora 10.00; Proba interviu în
data de 21.03.2016, ora 15.00. Dosarele
de înscrire la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al

României, Partea a III-a, într-un
cotidian de largă circulaţie şi pe site
Primăriei comunei Goieşti, respectiv
până la data de 09.03.2016. Date de
contact: Primăria comunei Goieşti,
judetul Dolj. Tel.: 0251.452.154.
l Primăria comunei Goieşti, judeţul
Dolj, organizează la sediul din comuna
Goieşti, str.Principală, nr.128, judeţul
Dolj, concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie
vacantă de Inspector clasa I, grad
profesional debutant, în aparatul de
specilitate primar comună Goieşti,
compartiment contabilitate, impozite şi
taxe şi casierie. Condiţii generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească,
condiţiile prevăzute la art.54 din Legea
nr.188/1999 (r2) privind Statutul
funcţionarilor publici. Condiţii specifice: 1. Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă
în specialitatea -economie. 2.Cunoştiinţe de operare pe calculator nivel
mediu. Concursul se va desfăşura astfel:
Proba scrisă în data de 23.03.2016, ora
10.00; Proba interviu în data de
23.03.2016, ora 15.00. Dosarele de
înscrire la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, într-un
cotidian de largă circulaţie şi pe site
primăriei comună Goieşti, respectiv
până la data de 09.03.2016. Date de
contact: Primăria comunei Goieşti,
judeţul Dolj. Tel.: 0251.452.154.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Buzău organizează concurs
pentru ocuparea unor posturi vacante
cu încadrare pe perioadă determinată
de 36 de luni după cum urmează:
-Consilier cadastru gradul I; -Consilier
cadastru debutant; -Consilier debutant–
specializare economică; -Asistent registrator principal gradul I; -Asistent
registrator principal gradul II;
-Referent debutant. Candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.3 din Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Detalii
privind condiţiile specifice, bibliografia
şi tematica de concurs sunt disponibile
accesând pagina oficială (www.ocpibz.
ro). Relaţii suplimentare se obţin la
sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău din Buzău, b-dul
Nicolae Bălcescu nr.48, Biroul Resurse
Umane şi Interogare Baze de Date,
telefon 0238/711036 -int.23.
l Primăria Municipiului Dorohoi organizează în data de 21.03.2016 orele
10.00, concurs pentru ocuparea unei
funcţii publice de execuție: - consilier,
clasa I, grad profesional superior
treapta de salarizare 3 la Comp. buget,
finanțe, Contabilitate. Principalele
cerinţe obligatorii de participare la
concurs; -studii superioare de lungă
durată , absolvite cu diploma de licență
sau echivalent; -Specialitatea studiilor
în domeniu: Facultatea de Științe
Economice, specialitatea, contabilitate
și gestiune informatică. -vechime:
minim 9 (nouă) ani în specialitatea
studiilor. Dosarele de înscriere se pot
depune la Compartimentul resurse
umane, în termen de 20 de zile de la
data publicării anunţului. Pentru relaţii
suplimentare vă puteţi adresa la
Compartimentul resurse umane, din
cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi
sau la tel. 0231/610133, interior 114.
l Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti,
Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate
la concurs, în data de 21.03.2016, ora
09:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei
următorul post vacant: Inspector, grad
profesional principal –Serviciul Financiar Contabil. Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în domeniul
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economic; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Internet –
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de
la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul
ANOFM.
l Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti,
Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate
la concurs, în data de 21.03.2016, ora
09:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei
următorul post vacant: Inspector, grad
profesional principal –Serviciul Salarizare. Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante: - Pregătire
de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: 5 ani; - Cunoştinţe de operare
PC: Word, Excel, Internet – nivel
mediu; - Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate; Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
ANOFM.
l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Dâmboviţa, cu sediul
în Târgovişte, Str. Tudor Vladimirescu
Nr.1 A, scoate la concurs, în data de
21.03.2016, ora 09:00 (proba scrisă), la
sediul agenţiei, următorul post vacant:
1. Inspector, grad profesional superiorCompartiment Monitorizare Proiecte
Finanţate din FSE şi Managementul
Bazelor de Date. Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; Vechime
minimă în specilitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel,
Internet; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate; Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Dâmboviţa.
l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Bacău, cu sediul în
Bacău, Str I.S. Sturza, nr.63, scoate la
concurs, în data de 21.03.2016 ora
09:00, (proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Consilier clasa
I, grad profesional principal –punct de
lucru Podul Turcului. Condiţii specifice
de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi
creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac în termen de 20
zile de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Bacău.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Giurgiu, cu sediul în
Giurgiu, B-dul 1907, nr. 1, sc. B, Jud.
Giurgiu, organizează concurs pentru
ocuparea unor funcţii contractuale
vacante de conducere şi execuţie, pe
perioadă determinată de 36 de luni, din
cadrul Biroului Înregistrare Sistematică- Serviciul Cadastru, pentru
implementarea Programului naţional
de cadastru şi carte funciară, conform

H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014, după cum
urmează: -1 post de şef birou gradul II;
-1 post de consilier cadastru gradul II;
-1 post de consilier cadastru gradul
debutant; -2 posturi de asistent registrator principal gradul debutant; -2
posturi de referent treapta IA.
Concursul se va desfăşura astfel: Proba
scrisă în data de 14.03.2016: ora 10,00–
şef birou gradul II, consilier cadastru
gradul II, consilier cadastru debutant şi
referent treapta IA; ora 13,00– asistent
registrator principal gradul debutant.
Proba interviu: -în data de 17.03.2016:
ora 10,00– şef birou gradul II; ora
12,00– consilier cadastru gradul II şi
consilier cadastru debutant; ora 14,00 –
referent treapta IA; -în data de
18.03.2016: ora 10,00 –asistent registrator principal gradul debutant. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -Şef birou gradul II: nivelul
studiilor: studii universitare cu licenţă
sau absolvite cu diplomă- specializarea
cadastru, geodezie, topografie,
măsurători terestre; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: minim 3 ani; -Consilier
cadastru gradul II: nivelul studiilor:
studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă- specializarea cadastru,
geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: minim 6
luni; -Consilier cadastru gradul debutant: nivelul studiilor: studii universitare
cu licenţă sau absolvite cu diplomăspecializarea cadastru, geodezie,
topografie, măsurători terestre; vechime
în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: nu este necesară;
-Asistent registrator principal gradul
debutant: nivelul studiilor: studii
universitare cu licenţă sau absolvite cu
diplomă- specializarea drept; vechime
în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: nu este necesară;
-Referent treapta IA: nivelul studiilor:
studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; vechime în muncă: minim
6 ani şi 6 luni; Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs până
la data de 04.03.2016, ora 16.00, la
sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu. Locul de
desfăşurare al concursului: sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu. Relaţii suplimentare la
sediul instituţiei, Giurgiu, B-dul 1907,
nr. 1, sc. B, Jud. Giurgiu, persoana de
contact: Chireceanu Marinela, tel.
0246216444, e-mail gr@ancpi.ro sau pe
site-ul: www.ancpi.ro.

CITAȚII
l Primăria Gura Văii citează pe Ion
Marius, să se prezinte la Judecătoria
Oneşti în calitate de intimat.
l Numiţii Godja Ioan, Victoria, Pavel
Gabriel şi Emanuel sunt convocaţi
vineri 26.02.2016, orele 14.00, la adresa:
Braşov, str. Dornei nr. 10, jud. Braşov,
pentru investigaţii în D.C. nr.
12549/197/2013 al Judecătoriei Braşov,
exp. Climovici Lucian.
l Stoica Ana –Urlaţi, Tibuleac Negrea
Rodica Luminiţa –Gura Vadului,
Neghirla Camelia –Bucuresti sunt
chemate la Tribunalul Prahova în
dosarul civil 1424/259/2010 cu Curteanu
Elena, în data de 08.03.2016.
l Numiții Szekely Iosif, Szekely Maria,
Szekely Susana, Szekely Ana, Szekely
Iulia, Szekely Elec, sunt citați la
Judecătoria Întorsura Buzăului în data
de 16.03.2016, ora 9, în calitate de pârâți
în dosarul civil nr. 779/248/2015 avînd
ca obiect uzucapiune.
l Se citează numitul YOUSSEF
ABDELLAOUI cu ultim domiciliu in
Secuellamos, str. Manzanares, nr. 59 1A,
Spania, de către reclamanta Marian
Ana Maria, dosar 1691/260/2015, obiect
suplinire consimțământ parat, la
Judecătoria Moineşti, termen
21.04.2016 orele 08:00.

l România. Judecătoria Sânnicolau
Mare-Timis. Dosa nr. 157/295/2015.
Citaţie nr. 157/295/2015. Paratele
Caradjov Ecaterina, domiciliata în
Dudeştii Vechi nr. 811, jud. Timiş şi
Calapiş Ana, domiciliata în loc. Sânnicolau Mare, Str. 16 decembrie 1989 nr.
24, jud. Timiş, este citată la Judecătoria
Sânnicolau Mare, în data de 05.04.2016,
orle 09:00, în proces cu Calapiş Petru,
cu domiciliul ales pentru comunicarea
tuturor actelor de procedura la sediul
Societăţii Civile de Avocaţi – Doandes şi
Asociaţii – Sânnicolau Mare, Str. Gh
Lazăr nr. 13, bl. L5, sc. B, ap. 2, Jud.
Timiş, în calitate de reclamant, cauza
având ca obiect “succesiune şi ieşire din
indiviziune”.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
cheamă în judecată pe numiţii: 1.
Barbullush (fostă Odagiu) Elena
Hermina cu domiciliul în comuna
Mihăeşti, sat Rugetu, jud. Vâlcea şi
Cobzaru Romeo cu domiciliul în
comuna Mogoşoaia, strada Viilor nr.11,
jud. Ilfov în calitate de intimaţi în
dosarul civil nr. 18/90/2016, cu termen
de judecată la data de 19.02.2016 aflat
pe rol la Tribunalul Vâlcea. 2. Spirache
Laura cu domiciliul în comuna Prundeni, sat Zăvideni, strada Avemamentza nr.4, jud. Vâlcea şi Mihai Florin
- Bebe cu acelaşi domiciliu în calitate de
intimaţi în dosarul civil nr.82/90/2016,
cu termen de judecată la data de
19.02.2016 aflat pe rol la Tribunalul
Vâlcea. 3. Neagu (fostă Zăuleţ) Florina
Diana cu domiciliul în Mun. Focşani,
Aleea Căminului nr. 3, bloc C2, scara C,
apart. 56, jud. Vrancea şi Ciochină Ion
cu domiciliul în Mun. Rm. Vâlcea,
strada Luceafărului nr. 5, bloc A20,
scara D, apart.1, jud. Vâlcea în calitate
de intimaţi în dosarul civil nr.
49/90/2016, cu termen de judecată la
data de 19.02.2016 aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
l SNTGN Transgaz SA Medias titular
al proiectului ,,Lucrari privind punerea
in siguranta racord alimentare gaze
SRM Racaciuni, in zona Popas Turistic
Dumbrava”, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia
Mediului Bacau si anume: nu se supune
evaluarii impactului asupra mediului si
nu se supune evaluarii adecvate, pentru
proiectul propus. Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului
Bacau, str. Oituz, nr.23, in zilele lucratoare, intre orele 8-14, precum si la
adresa de internet http://apmbc.anpm.
ro. Publicul interesat poate inainta
comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de
la data publicarii prezentului anunt,
pana la data de 23.02.2016.
l Pentru aceste motive/ În numele legii/
Hotărăşte. Admite în parte acţiunea
civilă ce are ca obiect stabilire domiciliu
minor, exercitarea autorităţii părinteşti
şi pensie întreţinere, formulată de reclamantul Ilie Ion Timişan,
CNP1890928350083, domiciliat în
comuna Uda Clocociov, judeţul
Teleorman împotriva pârâtei Cobzaru
Ionela Alina, CNP 2920130340457,
domiciliată în comuna Segarcea Vale,
judeţul Teleorman. Stabileşte locuinţa
minorul Ilie Mareş Valentin, născut la
data de 12 septembrie 2008, la domiciliul bunicilor paterni Ilie Marian şi Ilie
Lucreţia, în comuna Uda Clocociov, dat
Uda Paciurea, judeţul Teleorman.
Dispune ca autoritatea părintească să
fie exercitată exclusiv de către bunicii
paterni Ilie Marian şi Ilie Lucreţia,
asupra minorului Ilie Mareş Valentin.
Obligă pe reclamant şi pe pârâtă să
plătească pentru minorul Ilie Mareş
Valentin căte 194 lei lunar fiecare pensie
de întreţinere, începând cu data introducerii acţiunii 09.06.2015 şi până la
majoratul minorului. Ia act că reclamantul nu solicită cheltuieli de jude-

cată. Cu drept de apel în 30 de zile de la
comunicare. Pronunţată în şedinţă
publică azi, 18 decembrie 2015.
l Primăria Comunei Mihai Eminescu,
Loc Ipoteşti, judeţul Botoşani, cod fiscal
3503600, tel 0231.512.183, fax.
0231.506.201, e-mail primaria_me@
yahoo.com, site: www.primariamihaieminescu.botosani.ro în baza Legii
350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de
i n t e r e s g e n e r a l ş i a H C L n r.
17/15.02.2016 privind aprobarea actelor
procedurale pentru punerea în aplicare
a Legii 350/2005, face cunoscută
intenţia de a atribui contracte de
finanţare nerambursabilă pentru anul
de execuţie financiară 2016. Documentaţia de solicitare a finantării nerambursabile constand în Metodologia
generală de participare şi Ghidul solicitantului se gasesc la registratura Primariei Mihai Eminescu, Loc Ipoteşti,
Judeţul Botoşani sau pe site: www.
primariamihaieminescu.botosani.ro.
Termenul de depunere a cererilor de
finanţare la registratura instituţiei este
de 30 de zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al
României, partea a VI-a. Selectarea şi
evaluarea proiectelor depuse în vederea
finanţării nerambursabile se face de
catre comisiile de evaluare în conformitate cu prevederile HCL nr.17 /
15.02.2016. Lista finală a câştigătorilor
se aproba prin hotărâre a Consiliului
Local Mihai Eminescu.
l Programul pentru acordarea
finanţărilor nerambursabile valabil pe
anul 2016. Autoritatea finanţatoare:
Comuna Mihai Eminescu prin Primăria
Comunei Mihai Eminescu, cu sediul în
loc. Ipoteşti, judeţul Botoşani, acordă
finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în
conformitate cu prevederile Legii nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general. Beneficiarii direcţi: orice
persoană fizică sau juridică fără scop
patrimonial – asociaţie sau fundaţie –
care desfăşoară activităţi nonprofit, care
doreşte să sprijine realizarea unor
obiective de interes public general local,
are dreptul de a participa (în condiţiile
Legii nr. 350/2005) la procedura pentru
atribuirea contractului de finanţare
nerambursabilă. Bugetul programului:
suma totală alocată pentru program în
anul 2016 este de 100.000 LEI , astfel: 1.
D o m e n i u l : A C T I V I TĂŢ I N O N
PROFIT; Buget: 100.000 lei; Perioada:
2016. Procedura aplicată: finanţare
nerambursabilă acordată din fonduri
publice unui beneficiar se va face în
baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Primăria
comunei Mihai Eminescu şi beneficiar,
în urma aplicării procedurii selecţiei
publice de proiecte, conform Ghidului
solicitantului. În cazul în care, după
prima sesiune sumele alocate nu vor fi
consumate, se vor organiza alte sesiuni
până la consumarea integrală a fondurilor. Prevederi finale: anunţul de participare la selecţia de proiecte va fi
publicat în Monitorul Oficial al
României, partea a VI-a, în două cotidiene de interes local. Perioada de elaborare şi depunere a proiectelor va fi de
30 de zile calendaristice.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al S.C.
Compil Pipera S.A. cu sediul în
Bucureşti Şos. Pipera nr.44 Sector 2,
înregistrată la Registrul Comerţului
Bucureşti sub nr. J40/615/1991, C.U.I.
RO 94 convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor la data de
24.03.2016 ora 12.00, la sediul societăţii,
cu următoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea bilanţului contabil pe anul 2015;
2. Aprobarea contului de profit şi pierdere pe anul 2015; 3. Aprobarea raportului de gestiune pentru exerciţiul
financiar al anului 2015; 4. Aprobarea
raportului cenzorilor pe anul 2015; 5.
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Aprobarea repartizării la dividende a
profitului net realizat la 31.12.2015; 6.
Aprobarea repartizării la dividende a
profitului nerepartizat din anul 2010 şi
anul 2011; 7. Descărcarea de gestiune a
administratorilor pentru activitatea
desfăşurată până la 31.12.2015; 8.
Aprobarea programului de activitate pe
anul 2016; 9. Aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2016; 10.
Aprobarea prelungirii mandatului
membrilor Consiliului de Administraţie
şi stabilirea remuneraţiei membrilor.
Lista cuprinzând informaţii cu privire
la persoanele propuse pentru funcţia de
administrator se af lă la dispoziţia
acţionarilor, putând fi consultată şi
completată de aceştia. 11. Aprobarea
numirii Preşedintelui Consiliului de
Administraţie;12. Aprobarea prelungirii
Contractului de administrare nr.
9598/2008; 13. Aprobarea împuternicirii
pentru semnarea Contractului de
administrare nr.9598/2008; 14. Aprobarea remuneraţiei membrilor comisiei
de cenzori; 15. Informare cu privire la
transferul dreptului de proprietate
asupra acţiunilor, evidenţiat în registrul
acţionarilor S.C. COMPIL Pipera S.A.,
în anul 2015; 16. Diverse. În cazul în
care Adunarea nu este statutară, o nouă
adunare va avea loc în data de
24.04.2015 ora 12,00 la sediul societăţii,
cu aceeaşi ordine de zi.
l Donaris Tours S.R.L. Bucureşti, Bld.
Virtuţii, bloc R4a, parter, Nr. înreg.
ORC Mun. Bucureşti J40/4980/1998;
C.U.I. 10595925, Atribut fiscal RO;
Capital social 10.000 Lei. CONVOCARE: Consiliul de Administraţie al
societăţii DONARIS TOURS SRL,
convoacă Adunarea Generală a
Asociaţilor, în şedinţă ordinară în data
de 02.03.2016, ora 11, la sala de consiliu
a Subansamble Auto SA, din Piteşti,
strada George Coşbuc nr.59, judeţul
Argeş, cu următoarea ORDINE DE ZI:
1) Prezentarea, discutarea şi aprobarea
raportului de gestiune asupra activităţii
economico-financiare la 31 decembrie
2015; 2) Prezentarea, discutarea şi aprobarea raportului cenzorilor încheiat în
urma verificării asupra activităţii
economico-financiare pe anul 2015; 3)
Prezentarea, discutarea şi aprobarea
Bilanţului Contabil şi a Contului de
Profit şi Pierderi pe anul 2015; 4) Prezentarea, discutarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul
2016; 5)Prezentarea, discutarea şi aprobarea programului de investiţii pe anul
2016; 6)Stabilirea bugetului pe anul
2016 pentru administratori şi cenzori; 7)
Prezentarea şi ratificarea Hotărârilor
luate de Consiliul de Administraţie al
societăţii în intervalul scurs de la ultima
Adunare a Asociaţilor până la data
prezentei; 8)Mandatarea Consiliului de
Administraţie pentru a negocia şi
încheia în numele şi pe seama societăţii
acte juridice prin care să dobândească
bunuri pentru aceasta sau să
înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori
să constituie în garanţie bunuri aflate în
patrimoniul societăţii indiferent de
valoarea acestora precum și pentru
negocierea şi semnarea în numele şi
pentru societate a actelor adiţionale
pentru prelungirea /modificarea facilităților de credit şi a garanţiilor aferente,
angajate de societate la UNICREDIT sucursala Pitești sau a actelor necesare
pentru contractarea unor facilităţi de
credit noi de la unităţile bancare; 9)
Probleme în competenţa de rezolvare a
Adunării Generale a Acţionarilor. În
situaţia neîntrunirii quorumului
statutar la prima şedinţă, se anunţă
reprogramarea acesteia pentru data de
03.03.2016, ora 11, în acelaşi loc şi cu
aceeaşi ordine de zi. Începând cu data
publicării prezentei, Convocatorul,
situaţiile financiare anuale, raportul
anual al Consiliului de Administraţie şi
al cenzorilor, textul integral al documentelor şi materialelor informative cu
privire la punctele de pe ordinea de zi şi
care urmează a fi prezentate Adunării
Generale precum şi proiectul de
hotărâre a AGA sunt puse la dispoziţia
asociaţilor la sediul societăţii, în zilele
lucrătoare, între orele 10-14, unde pot fi
consultate şi completate de aceştia.

PREŞEDINTE C.A., ing. Gheorghe
BADEA.
l Convocator: Consiliul de Administraţie al SOCERAM S.A., având sediul
social în Municipiul Câmpina, Str.
Drumul Taberei nr. 46, parter, camera
P13, Judeţ Prahova, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului Prahova
sub nr. J29/1948/2013, Cod Unic de
Înregistrare 346757, capital social
subscris şi vărsat 20.564.332,5 RON
(“Soceram” sau ,,Societatea”), în baza
prevederilor Legii 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare (“Legea Societăţilor”) şi conform actului constitutiv
al Soceram (,,Actul Constitutiv”)
Convoacă prin prezenta adunarea
generală ordinară a acţionarilor
(,,Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor”) în data de 21 Martie
2016, ora 09:00 PM, la sediul Societăţii
din Municipiul Câmpina, Str. Drumul
Taberei nr.46, parter, camera P13, Judeţ
Prahova, pentru toţi acţionarii înscrişi
în Registrul Acţionarilor Societăţii la
sfârşitul zilei de 11 Martie 2016 considerată ca dată de referinţă (,,Data de
Referinţă”) pentru această adunare.
Dacă la data de 21 Martie 2016 nu se
întrunesc condiţiile de validitate/
cvorumul de prezenţă prevăzute de
Legea Societăţilor şi de Actul Constitutiv al Societăţii, următoarea Adunare
Generală Ordinară a Acţionarilor se
convoacă prin prezentul convocator la
data de 22 Martie 2016 în acelaşi loc, la
aceeaşi oră, având aceeaşi ordine de zi
ca la prima convocare şi Data de Referinţă. Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor are următoarea Ordine de
Zi: 1) Aprobarea descărcării de gestiune
a administratorilor Societăţii pentru
toate şi orice fapte şi acte executate şi/
sau intreprinse în exercitarea mandatului de administratori şi de membrii ai
consiliului de administraţie al Soceram,
cu privire la activitatea desfăşurată şi
gestiunea Soceram de la data numirii în
funcţie şi până la data adoptării prezentei. 2) Împuternicirea dlui Andreescu
Marius, cetăţean român, născut în
oraşul Mizil, judeţul Prahova, la data de
02 februarie 1975, cu domiciliul în
municipiul Ploieşti, strada Domnişori
nr.10, bl.8F, sc.A, ap.3, judeţul Prahova,
identificat prin C.I. seria PX nr.
319448/30.01.2015 eliberată de
S . P. C . L . E . P. P l o i e ş t i , C N P
1750202293115, sau a oricăror alte
persoane, cu posibilitatea de substituire,
pentru a încheia şi/sau semna în numele
Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii
hotărârile Adunării Generale Ordinare
a Acţionarilor şi pentru a efectua toate
formalităţile legale pentru înregistrare,
publicitate, opozabilitate, executare şi
publicare a hotărârilor adoptate, să
depună, să preia acte şi să semneze în
acest scop în numele Societăţii, în
relaţia cu Registrul Comerţului, precum
şi cu alte entităţi publice sau private.
*** Informaţii Generale privind
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: La Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să
voteze acţionarii înscrişi în Registrul
Acţionarilor la data de 11 Martie 2016.
Acţionarii pot vota personal sau prin
reprezentant, pe bază de procură
specială, trimisă în plic sigilat, purtând
menţiunea scrisă cu litere mari
“PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ ORDINARĂ A
ACŢIONARILOR DIN DATA DE
21/22 MARTIE 2016”, transmisă la
sediul social al Societăţii cu cel puţin 48
de ore înainte de data Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor, sub
sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor. Preşedintele
Consiliului de Administraţie, Dna.
Elena Albu.
l Convocare: În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 administratorul
AVIATIA UTILITARA Bucureşti S.A.
convoacă: •Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor pentru
data de 1.04.2016 orele 12.00 şi •
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 1.04.2016 orele

13.00 la sediul societăţii din Bucureşti
Şoseaua Bucureşti– Ploieşti km.8 sector
1 pentru toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de
17.03.2016 (data de referinţă– doar
persoanele care au calitatea de acţionar
la data de referinţă pot participa şi vota
în cadrul AGA) cu următoarea Ordine
de zi: Ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor: 1. Mărirea
obiectului de activitate al societăţii cu
următoarea activitate cod CAEN 7022
–Activităţi de consultanţă pentru
afaceri şi management. 2. Aprobarea
datei de 19.04.2016 ca fiind data de
înregistrare (data care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se
răsfrâng hotărârile AGA conform
art.238 din Legea nr. 297/2004) şi aprobarea ex–date la data de 18.04.2016
(data anterioară datei de înregistrare cu
un ciclu de decontare minus o zi
lucrătoare, de la care instrumentele
financiare obiect al HAGA se tranzacţionează fără drepturile care derivă
din respectiva hotărâre conform art.129
indice 2 al.1 din Regulamentul 1/2006).
În cazul în care la prima convocare nu
se întruneşte prezenţa corespunzătoare
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor se convoacă pentru data de
4.04.2016 ora 16 la aceeaşi adresă.
Ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor: 1. Aprobarea
bilanţului contabil pentru anul 2015; 2.
Aprobarea contului de profit şi pierdere
pentru anul 2015; 3. Aprobarea repartizării profitului rămas la dispoziția
acționarilor pentru anul 2015 fixarea
dividendului brut pe acțiune şi aprobarea plății dividendelor aferente
anului 2015 în termen de 6 luni de la
data AGOA. 4. Împuternicirea administratorului unic să deschidă şi să închidă
conturi la orice bancă în numele societăţii pe baza de decizie. 5. Aprobarea
datei de 19.04.2016 ca fiind data de
înregistrare (data care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se
răsfrâng hotărârile AGA conform
art.238 din Legea nr. 297/2004) şi aprobarea ex–date la data de 18.04.2016
(data anterioară datei de înregistrare cu
un ciclu de decontare minus o zi
lucrătoare, de la care instrumentele
financiare obiect al HAGA se tranzacţionează fără drepturile care derivă
din respectiva hotărâre conform art.129
indice 2 al.1 din Regulamentul 1/2006).
În cazul în care la prima convocare nu
se întruneşte prezenţa corespunzătoare
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se convoacă pentru pentru data
de 4.04.2016 ora 17 la aceeaşi adresă.
Documente aferente AGA: Convocatorul materialele supuse dezbaterii
precum şi proiectul hotărârii AGA vor
putea fi consultate începând cu data de
19.02.2016 la sediul societăţii. Propuneri
ale acţionarilor cu privire la AGA: Unul
sau mai multi acţionari care deţin individual sau împreună cel puţin 5% din
capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi,
însoţite de o justificare, şi de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele
propuse a fi incluse pe ordinea de zi a
adunării generale (propuneri care vor fi
formulate în scris şi transmise la sediul
societăţii până la data de 4.03.2016 ora
16:00); Ordinea de zi revizuită, va fi
publicată până la data de 22.03.2016, în
conformitate cu prevederile legale în
vigoare. Propunerile acţionarilor şi
documentele ce atestă îndeplinirea
condiţiilor pentru exercitarea acestor
drepturi vor fi transmise: -prin document olograf, în original, prin poşta sau
servicii de curierat, la Aviatia Utilitara
Bucureşti S.A., Bucureşti Şoseaua
Bucureşti– Ploieşti, km.8, sector 1.-prin
document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr.
455/2001 privind semnătura electronică– prin e-mail la adresa aviatiautilitara@yahoo.com. Întrebări
referitoare la AGA: Acţionarii societăţii
pot adresa întrebări în scris privind
punctele de pe ordinea de zi până cel
târziu în data de 25.03.2016. Participarea la AGA: Data de referinţă este
17.03.2016. Numai acţionarii înscrişi la
această dată în Registrul Acţionarilor
ţinut de Depozitarul Central vor putea

participa şi vota în cadrul adunării
generale. Acţionarii pot participa la
adunările generale direct sau pot fi
reprezentaţi de către alte persoane în
condiţiile legii sau pot vota prin corespondenţă. 1) Documentele necesare
pentru participarea la AGA a acţionarilor persoane fizice sunt: -dacă acţionarul se prezintă personal– actul de
identitate; -dacă acţionarul este reprezentat de altă persoană procura specială
şi actul de identitate al reprezentantului; acţionarul, poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care
nu va depăşi 3 ani permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele
aflate în dezbatere, inclusiv în ceea ce
priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia,
ca împuternicirea să fie acordată de
către acţionar, în calitate de client, unui
intermediar definit conform art. 2 alin.
(1) pct. 14 din Legea 297/2004, sau unui
avocat. Documentele necesare pentru
participarea la AGA a acţionarilor
persoane juridice sunt: -reprezentantul
legal– pe baza unui certificat
constatator eliberat de Registrul
Comerţului sau persoana căreia i s-a
delegat competenţa de reprezentare;
Începând cu data de 19.02.2016, formularele de procuri speciale, respectiv cele
pentru exercitarea dreptului de vot prin
corespondenţă se pot obţine de la sediul
Aviatia Utilitara Bucureşti S.A.. Sub
sancţiunea pierderii dreptului de vot,
împuternicirile, înainte de prima lor
utilizare se depun la societate cu 48 de
ore înainte de adunarea generală sau în
termenul prevăzut de actul constitutiv
al societăţii, în copie legalizată, fiind
reţinute de societate, făcându-se
menţiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale. Procurile speciale, vor trebui să cuprindă
informaţiile prevăzute în formularul de
procură specială pus la dispoziţie de
Aviatia Utilitara Bucureşti S.A., cu
precizarea votului pentru fiecare punct
de pe ordinea de zi. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă, au posibilitatea de a vota prin corespondenţă,
înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor prin utilizarea formularului de
vot pus la dispoziţia lor începând cu
data de 19.02.2016 la sediul Aviatia
Utilitara Bucureşti S.A. Formularul de
vot prin corespondenţă cu legalizare de
semnătură de către un notar public şi
însoţit de copia actului de identitate
(acţionarii persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acţionarului
(acţionarii persoane juridice) vor fi
transmise în original la sediul societăţii
până cel târziu la data de 25.03.2016,
ora 16:00.). Informaţii suplimentare se
pot obţine la sediul societăţii sau la
telefon 021.230.2258, între orele 9:00–
15:00. Aviatia Utilitara Bucureşti S.A.
Administrator Unic Costas Bogdan.

l Comuna Ileanda, str.1 Decembrie
1918, nr.43, telefon/fax: 0260.648.607,
organizează licitaţie deschisă în data de
10.03.2016, ora 11.00, la sediul
Primăriei Ileanda, în vederea închirierii
suprafeţei de 62,47mp, din cadrul
Căminului Cultural Podişu, pentru
deschiderea unui magazin alimentar.
Atribuirea închirierii se va face prin
licitaţie publică cu ofertă în plic sigilat.
Ofertele de licitaţie se depun la secretariatul Primăriei Ileanda, str.1 Decembrie
1918, nr.43, până în data de 10.03.2016,
ora 9.00. Relaţii suplimentare se pot
obţine zilnic la sediul Primăriei Ileanda,
între orele 8.00-16.00, la telefon:
0260.648.607.
l Comuna Ileanda, str.1 Decembrie
1918, nr.43, telefon/fax: 0260.648.607,
organizează licitaţie deschisă în data de
10.03.2016, ora 12.00, la sediul Comunei
Ileanda în vederea închirierii suprafeţei
de 12,58mp, imobil situat la parterul
blocului din strada Simion Bărnuţiu,
nr.34, localitatea Ileanda, pentru
desfăşurarea activităţii de Agenţie
poştală. Atribuirea închirierii se va face
prin licitaţie publică cu ofertă în plic
sigilat. Ofertele de licitaţie se depun la
Secretariatul Comunei Ileanda, str.1
Decembrie 1918, nr.43, până în data de
10.03.2016, ora 9.00. Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la sediul
Comunei Ileanda, între orele 8.00-16.00,
la telefon: 0260.648.607.
l Comuna Ileanda, str.1 Decembrie
1918, nr.43, telefon/fax: 0260.648.607,
organizează licitaţie deschisă în data de
10.03.2016, ora 13.00, la sediul Comunei
Ileanda în vederea închirierii suprafeţei
de 25mp, teren intravilan situat în intravilanul localităţii Ileanda, com.Ileanda,
în zona centrală, în vederea amplasării
unui punct de lucru provizoriu pentru
companii de telecomunicaţii, având
funcţiunea de servicii de informare
clienţi, încheiere contracte, plată
facturi, suport tehnic pentru utilizatori.
Atribuirea închirierii se va face prin
licitaţie publică cu ofertă în plic sigilat.
Ofertele de licitaţie se depun la secretariatul Comunei Ileanda, str.1 Decembrie
1918, nr.43, până în data de 10.03.2016,
ora 9.00. Relaţii suplimentare se pot
obţine zilnic la sediul Comunei Ileanda,
între orele 8.00-16.00, la telefon:
0260.648.607.

l Primăria Municipiului Piatra Neamţ
anunţă anularea licitaţiei din data de 7
martie 2016, orele 16,30, pentru închirierea bunului imobil, proprietatea
privată a municipiului Piatra Neamţ, în
suprafaţă de 149,5 mp, proprietate
privată, situat în Bd. Decebal, nr. 90, bl.
A1, parter.

l Comuna Ileanda, str.1 Decembrie
1918, nr.43, telefon/fax: 0260.648.607,
organizează licitaţie deschisă în data de
10.03.2016, ora 14.00, la sediul Comunei
Ileanda, în vederea închirierii suprafeţei
de teren situat în intravilanul localităţii
Ileanda, com.Ileanda, în suprafaţă de
138,51mp -încăperi şi a terenului
aferent Centrului Fito-sanitar, în suprafaţă de 224mp, în vederea depozitării
unor materiale de construcţie şi locuinţă
provizorie. Atribuirea închirierii se va
face prin licitaţie publică cu ofertă în
plic sigilat. Ofertele de licitaţie se depun
la secretariatul Comunei Ileanda, str.1
Decembrie 1918, nr.43, până în data de
10.03.2016, ora 9.00. Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la sediul
Comunei Ileanda, între orele 8.00-16.00,
la telefon: 0260.648.607.

l Comuna Ileanda, str.1 Decembrie
1918, nr.43, telefon/fax: 0260.648.607,
organizează licitaţie deschisă în data
de 10.03.2016, ora 10.00, la sediul
Comunei Ileanda în vederea concesionării suprafeţei de teren situat în
intravilanul localităţii Ileanda, com.
Ileanda, în suprafaţă de 1554mp,
pentru desfăşurarea activităţii de
comerţ cu ridicata al cerealelor,
seminţelor, furajelor şi tutunului
neprelucrat, precum şi comerţ cu
amănuntul al altor bunuri noi în magazine specializate pe o perioadă de 49 de
ani. Atribuirea concesiunii se va face
prin licitaţie publică cu ofertă în plic
sigilat. Ofertele de licitaţie se depun la
secretariatul Comunei Ileanda, str.1
Decembrie 1918, nr.43, până în data de
10.03.2016, ora 9.00. Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la sediul
Comunei Ileanda, între orele 8.0016.00, la telefon: 0260.648.607.

l Primăria oraşului Tg Frumos cu
sediul în oraş Tg Frumos, strada Cuza
Vodă nr. 67, CIF 4541068, telefon 0232710.330, 0232-710.906, e-mail: primariatgfrumos@adslexpress.ro, scoate la
licitaţie publică cu strigare, pentru
concesionare, terenul în suprafată 7157
mp (format din 18 loturi), situate în
T-126, P 3363/222, înscrise în cartea
funciară, aflate în proprietatea privată a
oraşului Tg Frumos. Condiţiile de
desfăşurare a licitaţiei, sunt prevăzute
în caietul de sarcini, document ce poate
fi procurat contra cost (contravaloare
caiet de sarcini – 10,00 lei), începând cu
data de 17.02.2016 de la serviciul
urbanism, cadastru, Agricol, Amenajarea teritoriului şi protecţia Mediului
din cadrul primăriei oraşului Tg
Frumos. Data limită de depunere a
documentelor, privind participarea la
licitaţie este 09.03.2016, ora 12:00 la
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secretariatul primăriei oraş Tg Frumos.
Licitaţia va avea loc în data de
10.03.2016 ora 11:00, în Sala Mare a
primăriei oraşului Tg Frumos. Soluţionarea litigiilor apărute în cadrul procedurii este de competent instanţei de
contencios administrativ şi fiscal al
Tribunalului Iaşi, Str. Anastasie Panu
nr. 25 în termen de 3 zile de la data
stabilirii câştigătorului licitaţiei.
Anunţul privind licitaţia publică cu
strigare a fost transmis în data de
15.02.2016, în vederea publicării.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei
de vânzare de masă lemnoasă pe picior.
Organizatorul licitaţiei: Comuna
Comandău, Comandău, nr.114, jud.
Covasna, tel.: 0267.353.105, fax:
0267.353.105, e_mail: cl_comandau@
yahoo.com. Data şi ora desfăşurării
licitaţiei: 26.02.2016, ora 11.00. Locul
desfăşurării licitaţiei: Sediul Ocolului
Silvic Privat Zagon, Zagon, nr.114, jud.
Covasna. Tipul licitaţiei: licitaţie
publică cu strigare. Licitaţia este organizată se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.924/2015.
Data ora organizării preselecţiei:
22.02.2016, ora: 12.00. Data şi
ora-limită până la care poate fi depusă
documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: 19.02.2016, ora
12.00. Lista loturilor care se licitează,
preţul de pornire la licitaţiei şi pasul de
licitaţie pentru fiecare lot în parte sunt
afişate la sediul organizatorului şi sunt
stabilite după cum urmează: Nr.Crt.;
Denumire sortiment; Preţul de pornire
a licitaţiei; Pasul de licitaţie: 1; Lemn
lucru molid; 270; 13,5. 2; Lemn lucru
fag; 220; 11,0. 3; Lemn lucru paltin de
munte; 220; 11,0. Volumul total de masă
lemnoasă oferit la licitaţie: 102mc, din
care pe sortimente: -Lemn lucru molid
21mc; -Lemn lucru fag 68mc; -Lemn
lucru paltin de munte 13mc; şi respectiv,
pe specii şi grupe de specii: -Răşinoase:
21mc; -Fag: 68mc; -Stejari: mc; -Diverse
tari: 13mc; -Diverse moi: mc. Masa
lemnoasă pe picior oferit spre vânzare
nu provine din fondul forestier proprietate publică certificată. Masa lemnoasă
pe picior rămasă neadjudecată după
încheierea licitaţiei se poate adjudeca
prm 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: 16.02.2016. Alte informaţii
privind organizarea şi desfăşurarea
licitaţiei: pentru masa lemnoasă rămasă
neadjudecată la data de 26.02.2016 se
va face reluarea licitaţiei în data de
04.03.2016. Pentru informaţii şi date
suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Comuna Comandău,
Opra-Béni János, tel.: 0267.353.105, e_
mail: cl_comandau@yahoo.com.
l Debitorul SC Barocco Fleish SRL
societate în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Și Asociații S.P.R.L.,
scoate la vînzare: Mijloace fixe de
carmangerie; -Autoturism: Auto Fiat
Ducato 1 buc. Prețul de pornire al licitației este diminuat cu 30% față de
valoarea stabilită în Raportul de Evaluare pentru fiecare bun în parte exclusiv
TVA. Participanții la licitație vor trebui
să achiziționeze până la data și ora licitației Caietul de Sarcini ce cuprinde
Regulamentul de vânzare unde se
regăsesc listele cu bunurile scoase la
licitație. Prețul Caietului de sarcini
reprezintă 1% din valoarea bunurilor
pentru care se licitează și va fi achitat în
numerar pe seama lichidatorului judiciar. Participarea la licitație este
condiționată de consemnarea în contul
nr.RO68PIRB4207709668001000
deschis la Piraeus Bank-Suc. Iuliu
Maniu, cel târziu până la data și ora
ședinței de licitație, a garanției de 10%
din prețul de pornire al licitației pentru
fiecare bun pentru care se licitează.
Prețul Caietului de sarcini poate fi
achitat în contul lichidatorului judiciar
nr. RO43INGB5514999900513726
deschis la Ing Bank -Sucursala Doro-
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banți sau în numerar la sediul acestuia
din București str. Buzești nr.71, et.2,
cam. 203, sector 1. Prima ședință de
licitație va avea loc în data de
24.02.2016 ora 15.00. Dacă bunurile nu
se adjudecă la această dată, următoarele
ședințe de licitație vor avea loc în data
de: 02.03.2016, 09.03.2016, 16.03.2016,
și 23.03.2016 ora 15.00, prețul de
pornire rămânând același. Toate
ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul lichidatorului judiciar din
București, Str. Buzești nr.71, et.2, cam.
203, sector 1, București. Pentru relații
suplimentare sunați la tel.:
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.
com.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei
pentru vânzarea de masa lemnoasa
fasonata. Organizatorul licitaţiei:
Directia Silvica Iasi, cu sediul in Iasi,
str. Gh. Asachi nr. 2, tel: 0232244680,
fax: 0232244631, e-mail: office@iasi.
rosilva.ro. Data şi ora desfăşurării
licitaţiei: 29.02.2016 ora 11:30. Locul
desfăşurării licitaţiei : sediul Directiei
Silvice Iasi, Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2.
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu
strigare. Licitaţia este organizată şi se
va desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publica, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 924 din
2015. Data şi ora organizării preselecţiei: 23.02.2016 ora 11:00. Data şi
ora limită până la care poate fi depusă
documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: 22.02.2016 ora
16.30. Lista loturilor/pieselor care se
licitează, preţul de pornire a licitaţiei
şi pasul de licitare pentru fiecare lot/
piesă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.ro.
Volumul total de masă lemnoasă
fasonată oferit la licitaţie: 10921 m3,
din care pe sortimente: - lemn pentru
furnire estetice: 40 m3; - lemn pentru
furnire tehnice: 325 m3; - lemn pentru
cherestea: 8332 m3; - lemn pentru PAL
şi PFL: 604 m3; - lemn rotund de
foioase şi răşinoase pentru construcţii:
1620 m3; - lemn de foc: 0 m3; - cherestea: 0 m3. şi respectiv pe specii şi
grupe de specii: - răşinoase: 55 m3; fag: 1555 m3; - stejar, gorun: 2542 m3;
- salcam: 326 m3; - cireş: 160 m3; paltin: 212 m3; - frasin: 1590 m3; - tei:
2333 m3; - plop: 101 m3; - diverse
specii tari: 1883 m3; - diverse specii
moi: 164 m3. Masa lemnoasă fasonata
oferită spre vânzare nu provine din
fondul forestier proprietate publică a
statului certificat în sistemul Forest
Stewardship Council (FSC). Caietul
de sarcini poate fi procurat de la sediul
Directiei Silvice Iasi începând cu data
de: 19.02.2016. Alte informaţii privind
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
Lista loturilor/pieselor pe care solicitantul intentioneaza sa le cumpere la
licitatie se depune sau se trimite pana
la data de 28.02.2016 ora 14.00.
Garantia de contractare si tariful de
participare la licitatie se achita in
contul sau in numerar la casieria
Directiei Silvice Iasi, anterior inceperii
sedintei de licitatie. Documentele
pentru inscrierea si participarea la
licitatie se depun la registratura Directiei Silvice Iasi sau se pot trimite prin
posta, fax sau prin posta electronica in
format pdf. Neincheierea contractului
de vanzare-cumparare a masei
lemnoase adjudecate in termenul
maxim de 10 zile lucratoare, din culpa
exclusiva a operatorului economic/
grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecarii
pentru masa lemnoasa respectiva si
pierderea garantiei de contractare
aferente. Rezilierea contractului de
vanzare-cumparare a masei lemnoase
adjudecate din culpa exclusiva a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar atrage
pierderea garantiei de contractare
aferente. Pentru informaţii şi date
suplimentare vă puteţi adresa Directiei Silvice Iasi. Persoana de contact:
ing. Bolfă Ioan, tel: 0734885437,
e-mail: productie@iasi.rosilva.ro.

l S.C. MILUXIN ENB SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela,
anunţă scoaterea la vânzare, a activelor
societăţii debitoare, după cum urmează:
ACTIVUL NR.1: Spaţiu comercial din
Broșteni, jud. Suceava. Adresa: Imobil
cu nr. 427 pt teren si nr. 427-C1 pt
cladire inscris in CF 30479 Brosteni.
Format din: -teren cu suprafata de 160
mp; -constructie P+E+M vânzarea se va
face prin licitatie publica cu strigare, cu
preţul de pornire de 100%, de
223.000lei (fara TVA). Persoanele care
pretind vreun drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să
facă dovada acestui fapt, înainte cu
minim 5(cinci) zile raportat la data
stabilită pentru vânzare sub sancţiunea
decăderii, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Str. Vasile
Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, în data de
25.02.2016 ora 16:30, şi se va desfăşura
în conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei şi
ale regulamentului de vânzare aprobat
de adunarea creditorilor din data de
29.01.2015. Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
licitaţiei, Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei cat si la
sediul lichidatorului. Adjudecatarul va
fi ţinut la plata preţului de adjudecare
in termenul stabilit prin Regulamentul
de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.
Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana
la termenul de vanzare, o garantie de
participare la licitatie in procent de 10%
din pretul de incepere a licitatiei.
Garantia se va depune in numerar, prin
plata in contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licitaţie,
potenţialii cumpărători trebuie să se
înscrie la sediul lichidatorului judiciar
din mun. Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43,
jud. Iaşi, până la data de 25.02.2016 ora
16:00. Relaţii suplimentare se pot
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele: 0232/240.890; 0742/109890, Fax
0232/240890.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul. Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Gura Văii,
C.U.I.4278108. Sediul: sat Gura Văii,
comuna Gura Văii, judeţul Bacău.
Te l e f o n : 0 2 3 4 . 3 3 4 . 5 0 0 , f a x :
0234.334.826. Persoană de contact:
Gina-Mihaela Tataru, adresa e-mail:
primariaguravaii@yahoo.com. 2.Informaţii generale privind obiectul licitaţiei.
Vânzarea prin licitaţie publică dechisă a
celor 205 loturi (teren+construcţii)
situate în locaţia Rotunda, loturi ce sunt
aflate în domeniul privat al comunei
Gura Văii, judeţul Bacău, conform
centralizatorului de mai jos: Lot;
Valoare lei curs euro la 23.09.2015,
1Euro =4.4207Lei; Garanţia de participare 10%: Lot 1; 15401,72Lei;
1540,17Lei. Lot 2; 15826,11Lei;
1582,61Lei. Lot 3; 16064,82Lei;
1606,48Lei. Lot 4; 14747,46Lei;
1474,75Lei. Lot 5; 15392,88Lei;
1539,29Lei. Lot 6; 15941,04Lei; 1594,10
Lei. Lot 7; 16369,85Lei; 1636,99Lei. Lot
8; 15384,04Lei; 1538,40Lei. Lot 9;
15397,30 Lei; 1539,73Lei. Lot 10;
16330,07 Lei; 1633,01 Lei. Lot 11;
15888,00 Lei; 1588,80Lei. Lot 12;
15366,35Lei; 1536,64Lei. Lot 13;
15335,41Lei; 1533,54Lei. Lot 14;
15697,91Lei; 1569,79Lei. Lot 15;
15737,69Lei; 1573,77Lei. Lot 16;
14150,66Lei; 1415,07Lei. Lot 17;
15622,75Lei; 1562,28 Lei. Lot 18;
15857,05 Lei; 1585,71Lei. Lot 19;
14986,17Lei; 1498,62 Lei. Lot 20;
15145,32 Lei; 1514,53Lei. Lot 21;
15339,83 Lei; 1533,98 Lei. Lot 22;
15370,77Lei; 1537,08 Lei. Lot 23;
10746,72Lei; 1074,67Lei. Lot 24;
15357,51Lei; 1535,75Lei. Lot 25;
15547,60 Lei; 1554,76Lei. Lot 26;
14972,91 Lei; 1497,29Lei. Lot 27;
15313,30Lei; 1531,33Lei. Lot 28;
15083,43Lei; 1508,34 Lei. Lot 29;
15481,29 Lei; 1548,13 Lei. Lot 30;
14977,33Lei; 1497,73Lei. Lot 31;
15671,38Lei; 1567,14Lei. Lot 32;
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16524,58 Lei; 1652,46Lei. Lot 33;
15132,06Lei; 1513,21Lei. Lot 34;
11016,38Lei; 1101,64Lei. Lot 35;
15773,06Lei; 1577,31 Lei. Lot 36;
11268,36Lei; 1126,84Lei. Lot 37;
14884,50Lei; 1488,45Lei. Lot 38;
15056,90Lei; 1505,69Lei. Lot 39;
15242,57 Lei; 1524,26Lei. Lot 40;
14389,38Lei; 1438,94Lei. Lot 41;
15317,73Lei; 1531,77Lei. Lot 42;
14875,66Lei; 1487,57Lei. Lot 43;
15229,31 Lei; 1522,93Lei. Lot 44;
14928,70Lei; 1492,87Lei. Lot 45;
15291,20Lei; 1529,12Lei. Lot 46;
15304,46Lei; 1530,45 Lei. Lot 47;
15039,22Lei; 1503,92Lei. Lot 48;
15410,56Lei; 1541,06Lei. Lot 49;
15507,82Lei; 1550,78Lei. Lot 50;
15105,53 Lei; 1510,55Lei. Lot 51;
15406,14Lei; 1540,61Lei. Lot 52;
15109,95Lei; 1511,00Lei. Lot 53;
15450,35Lei; 1545,03Lei. Lot 54;
17669,54 Lei; 1766,95Lei. Lot 55;
12563,63Lei; 1256,36Lei. Lot 56;
15114,37Lei; 1511,44Lei. Lot 57;
11268,36Lei; 1126,84 Lei. Lot 58;
15552,02Lei; 1555,20Lei. Lot 59;
15605,07Lei; 1560,51Lei. Lot 60;
15804,00Lei; 1580,40Lei. Lot 61;
11175,53 Lei; 1117,55Lei. Lot 62;
15109,95Lei; 1511,00Lei. Lot 63;
14880,08Lei; 1488,01Lei. Lot 64;
15216,05Lei; 1521,60Lei. Lot 65;
14066,67Lei; 1406,67Lei. Lot 66;
15330,99Lei; 1533,10Lei. Lot 67;
15423,82Lei; 1542,38Lei. Lot 68;
11047,33Lei; 1104,73Lei. Lot 69;
11078,27Lei; 1107,83Lei. Lot 70;
14009,20Lei; 1400,92Lei. Lot 71;
14022,46Lei; 1402,25Lei. Lot 72;
11299,31 Lei; 1129,93Lei. Lot 73;
14588,31Lei; 1458,83Lei. Lot 74;
15145,32Lei; 1514,53Lei. Lot 75;
15074,59Lei; 1507,46 Lei. Lot 76;
14579,47Lei; 1457,95Lei. Lot 77;
14849,13Lei; 1484,91Lei. Lot 78;
14977,33Lei; 1497,73Lei. Lot 79;
14835,87 Lei; 1483,59Lei. Lot 80;
14729,77Lei; 1472,98Lei. Lot 81;
14685,57Lei; 1468,56Lei. Lot 82;
14906,60Lei; 1490,66Lei. Lot 83;
15070,17Lei; 1507,02Lei. Lot 84;
15609,49Lei; 1560,95Lei. Lot 85;
12156,93Lei; 1215,69Lei. Lot 86;
15706,75Lei; 1570,67 Lei. Lot 87;
13708,59Lei; 1370,86Lei. Lot 88;
15260,26Lei; 1526,03Lei. Lot 89;
14995,01Lei; 1499,50Lei. Lot 90;
15786,32 Lei; 1578,63Lei. Lot 91;
11268,36Lei; 1126,84Lei. Lot 92;
15410,56Lei; 1541,06Lei. Lot 93;
15154,16Lei; 1515,42Lei. Lot 94;
14539,68 Lei; 1453,97Lei. Lot 95;
14623,68Lei; 1462,37Lei. Lot 96;
10742,30Lei; 1074,23Lei. Lot 97;
14981,75Lei; 1498,18 Lei. Lot 98;
14827,03Lei; 1482,70Lei. Lot 99;
11268,36Lei; 1126,84Lei. Lot 100;
13659,96Lei; 1366,00Lei. Lot 101;
10817,45 Lei; 1081,75Lei. Lot 102;
12594,57Lei; 1259,46Lei. Lot 103;
14619,25Lei; 1461,93Lei. Lot 104;
14707,67Lei; 1470,77 Lei. Lot 105;
14915,44Lei; 1491,54Lei. Lot 106;
12921,71Lei; 1292,17Lei. Lot 107;
11913,79Lei; 1191,38Lei. Lot 108;
11286,05Lei; 1128,60Lei. Lot 109;
12024,30Lei; 1202,43Lei. Lot 110;
15313,30Lei; 1531,33Lei. Lot 111;
14672,30Lei; 1467,23 Lei. Lot 112;
14990,59Lei; 1499,06Lei. Lot 113;
14650,20Lei; 1465,02Lei. Lot 114;
14937,55Lei; 1493,75Lei. Lot 115;
14619,25Lei; 1461,93Lei. Lot 116;
14937,55Lei; 1493,75Lei. Lot 117;
14575,05Lei; 1457,50Lei. Lot 118;
11268,36Lei; 1126,84 Lei. Lot 119;
15052,48Lei; 1505,25Lei. Lot 120;
13567,13Lei; 1356,71Lei. Lot 121;
12218,81Lei; 1221,88Lei. Lot 122;
11639,70 Lei; 1163,97Lei. Lot 123;
11860,74Lei; 1186,07Lei. Lot 124;
12515,00Lei; 1251,50Lei. Lot 125;
14804,92Lei; 1480,49 Lei. Lot 126;
14800,50Lei; 1480,05Lei. Lot 127;
14225,81Lei; 1422,58Lei. Lot 128;
14499,90Lei; 1449,99Lei. Lot 129;
10724,62 Lei; 1072,46Lei. Lot 130;
11423,09Lei; 1142,31Lei. Lot 131;
15198,37Lei; 1519,84Lei. Lot 132;
15450,35Lei; 1545,03 Lei. Lot 133;
14773,98Lei; 1477,40Lei. Lot 134;
15202,79Lei; 1520,28Lei. Lot 135;

15401,72Lei; 1540,17Lei. Lot 136;
16197,44Lei; 1619,74Lei. Lot 137;
15246,99Lei; 1524,70Lei. Lot 138;
11657,39Lei; 1165,74Lei. Lot 139;
11392,14Lei; 1139,21 Lei. Lot 140;
15193,95Lei; 1519,39Lei. Lot 141;
13956,15Lei; 1395,61Lei. Lot 142;
15366,35Lei; 1536,64Lei. Lot 143;
15750,95Lei; 1575,10Lei. Lot 144;
11268,36Lei; 1126,84Lei. Lot 145;
11268,36Lei; 1126,84Lei. Lot 146;
15600,65Lei; 1560,07 Lei. Lot 147;
15459,19Lei; 1545,92Lei. Lot 148;
11392,14Lei; 1139,21Lei. Lot 149;
11387,72 Lei; 1138,77Lei. Lot 150;
15233,73Lei; 1523,37Lei. Lot 151;
15114,37Lei; 1511,44Lei. Lot 152;
14632,52Lei; 1463,25Lei. Lot 153;
14327,49Lei; 1432,75 Lei. Lot 154;
11445,19Lei; 1144,52Lei. Lot 155;
11330,25Lei; 1133,03Lei. Lot 156;
11104,80 Lei; 1110,48Lei. Lot 157;
11652,97Lei; 1165,30Lei. Lot 158;
14071,09Lei; 1407,11Lei. Lot 159;
13982,67Lei; 1398,27Lei. Lot 160;
11635,28Lei; 1163,53 Lei. Lot 161;
11246,26Lei; 1124,63Lei. Lot 162;
14477,79Lei; 1447,78Lei. Lot 163;
10967,76Lei; 1096,78Lei. Lot 164;
12811,19Lei; 1281,12Lei. Lot 165;
15313,30Lei; 1531,33Lei. Lot 166;
14950,81Lei; 1495,08Lei. Lot 167;
15167,42Lei; 1516,74 Lei. Lot 168;
15282,36Lei; 1528,24Lei. Lot 169;
14950,81Lei; 1495,08Lei. Lot 170;
15353,09Lei; 1535,31Lei. Lot 171;
16139,98 Lei; 1614,00Lei. Lot 172;
12497,32Lei; 1249,73Lei. Lot 173;
17426,40 Lei; 1742,64Lei. Lot 174;
14840,29Lei; 1484,03 Lei. Lot 175;
15445,93Lei; 1544,59Lei. Lot 176;
15609,49 Lei; 1560,95Lei. Lot 177;
11268,36 Lei; 1126,84Lei. Lot 178;
11268,36 Lei; 1126,84Lei. Lot 179;
15056,90Lei; 1505,69Lei. Lot 180;
14022,46Lei; 1402,25Lei. Lot 181;
15808,42Lei; 1580,84 Lei. Lot 182;
15224,89Lei; 1522,49Lei. Lot 183;
15012,70 Lei; 1501,27Lei. Lot 184;
15750,95 Lei; 1575,10Lei. Lot 185;
15569,71 Lei; 1556,97Lei. Lot 186;
14964,07Lei; 1496,41Lei. Lot 187;
11387,72Lei; 1138,77Lei. Lot 188;
15361,93Lei; 1536,19Lei. Lot 189;
14897,76Lei; 1489,78Lei. Lot 190;
16007,35 Lei; 1600,74Lei. Lot 191;
15132,06 Lei; 1513,21Lei. Lot 192;
15017,12 Lei; 1501,71Lei. Lot 193;
15388,46 Lei; 1538,85Lei. Lot 194;
15048,06Lei; 1504,81 Lei. Lot 195;
15030,38Lei; 1503,04Lei. Lot 196;
13549,45Lei; 1354,94Lei. Lot 197;
15658,12Lei; 1565,81Lei. Lot 198;
10874,92 Lei; 1087,49Lei. Lot 199;
15295,62 Lei; 1529,56 Lei. Lot 200;
15052,48 Lei; 1505,25 Lei. Lot 201;
15357,51 Lei; 1535,75 Lei. Lot 202;
15781,90Lei; 1578,19 Lei. Lot 203;
15423,82 Lei; 1542,38 Lei. Lot 204;
15481,29 Lei; 1548,13 Lei. Lot 205;
15419,40Lei; 1541,94 Lei. 3.Informaţii
privind documentaţia de atribuire. 3.1.
Documentaţia de atribuire se poate
obţine pe suport de hârtie, ca urmare a
unei solicitări în acest sens de la biroul
de achiziţii publice din cadrul Primăriei
comunei Gura Văii, jud.Bacău, tel.:
0234.334.500, fax: 0234.334.826,
începând cu data de 15.02.201626.02.2016, ora 12.00; 3.2. Costul documentaţiei de atribuire: -Garanţia de
participare 10% din valoarea totală a
imobilului (teren+construcţii). 3.3.Data
limită pentru solicitarea clarificărilor
este 17.02.2016-26.02.2016, orele 09.0012.00. 4.Informaţii privind ofertele. 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor este
02.03.2016, ora 09.00-15.00. 4.2. Ofertele vor fi depuse la Registratura
Primăriei comunei Gura Văii, jud.
Bacău, în plic sigilat, însoţit de o cerere
de depunere. 4.3. Ofertele se vor depune
într-un exemplar original şi un exemplar copie. 5.Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura la data
de 03.03.2016, ora 16.00, la sediul
Primăriei comunei Gura Văii, jud.
Bacău. 6.Litigiile de orice fel sunt de
competenţa Judecătoriei Oneşti, cu
sediul în municipiul Oneşti, judeţul
Bacău, str. Tineretului, nr.1, tel.:
0234.311.913. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile

abilitate în vederea publicării:
16.02.2016.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei
intermediare pentru vânzarea de masă
lemnoasă pe picior şi de masă lemnoasă
fasonată aferentă anului de producţie
2016 din pădurile aparţinând altor
proprietari administrate pe bază de
contract. Organizatorul licitaţiei:
Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în localitatea Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.
140, tel. 0269242142, fax:0269214970,
e-mail: office@sibiu.rosilva.ro. Data şi
ora desfăşurării licitaţiei: 04.03.2016
începând cu ora 13:00. Locul
desfăşurării licitaţiei: Hotel Dumbrava,
Loc. Sibiu, Pădurea Dumbrava, nr. 14.
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi
sigilat. Licitaţia este organizată şi se va
desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 924/2015 cu modificările
şi completările ulterioare. Data şi ora
organizării preselecţiei: 29.02.2016
începând cu ora 08:00. Data şi
ora-limită până la care poate fi depusă
documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: -pentru preselecţie:
data 26.02.2016 ora 16:30; -pentru licitaţie: data 04.03.2016 ora 12:00. Lista
partizilor care se licitează, preţul de
pornire a licitaţiei şi pasul de licitare
pentru fiecare partidă sunt afişate la
sediul organizatorului şi pe site-ul www.
ocoalederegim.ro, după caz. Volumul
total de masă lemnoasă pe picior oferit
la licitaţie 50470 m3, din care: pe
natură de produse: - produse principale:
44570 (m3); - produse secundare:
5836(m3); - produse de igienă: 0 (m3); produse accidentale: 64 (m3); şi,
respectiv, pe specii şi grupe de specii: răşinoase: 6024 (m3); - fag: 15240(m3); stejari: 13545 (m3); - diverse tari: 13629
(m3); - diverse moi: 2032 (m3). Volumul
total de masă lemnoasă fasonată oferit
la licitaţie 1035 mc, din care pe sortimente: lemn pentru furnire estetici: 0
mc; - lemn pentru furnire tehnice: 0 mc;
- lemn pentru cherestea 845 mc; - lemn
rotund si despicat pentru industria
celulozei si hârtiei: 100 mc; lemn pentru
mina: 0 mc; lemn pentru PAL si PFL:0;
lemn rotund de foioase si răşinoase
pentru construcţii: 70 mc; lemn de foc:
20 mc şi respectiv pe specii şi grupe de
specii: - Răşinoase: 147 mc; - fag: 565
mc; - stejar, gorun: 314 mc; - cer, gârniţa
: 0 mc; - salcâm: 0 mc; - cireş: 0 mc; paltin: 0 mc; - frasin: 0 mc; - tei: 0 mc;
- plop: 0 mc; - diverse tari: 9 mc; diverse moi: 0 mc. Masa lemnoasă pe
picior/ fasonată oferită spre vânzare
provine din fondul forestier proprietate
a altor proprietari administrate pe bază
de contract şi nu este certificată. Masa
lemnoasă pe picior şi masa lemnoasă
fasonată rămasă neadjudecată după
încheierea licitaţiei nu 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
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 1.
Documentele de preselecţie, prevăzute
de art. 55, alin. 3) din H.G. 924/2015 cu
modificările şi completările ulterioare,
se depun la registratura D.S. Sibiu. 2.
La licitaţie pot participa operatorii
economici admişi de Comisia de preselecţie. 3. Operatorul economic participant la licitaţie trebuie să achite separat,
anterior începerii şedinţei de licitaţie, în
contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până
la începerea licitaţiei sau în numerar la
casieria D.S. Sibiu (în limita sumei de
5000 lei): - tariful de participare la licitaţie în valoare de 180,00 lei; o garanţia
de contractare 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
contractare precum şi a achitării tari-

fului de participare la licitaţie se vor
depune la secretariatul comisiei de licitaţie anterior începerii şedinţei de licitaţie. Neîndeplinirea condiţiilor
amintite mai sus determină interzicerea
participării la licitaţie a operatorului
economic. 4. Neîncheierea contractului
de vânzare-cumpărare a masei
lemnoase adjudecate în termenul
maxim de 10 zile lucrătoare din culpa
exclusivă a operatorului economic/
grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării
pentru masa lemnoasă respectivă şi
pierderea garanţiei de contractare aferente. 5. Rezilierea contractului de
vânzare-cumpărare a masei lemnoase
adjudecate din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori
economici adjudecatar atrage pierderea
garanţiei de contractare aferente,
precum şi a dreptului de participare la
licitaţie/negociere pentru partida al
cărei contract de vânzare-cumpărare a
făcut obiectul rezilierii. 6. Grupajele de
partizi sunt detaliate în Caietul de
sarcini aferent licitaţiei precum şi în
lista partizilor oferite la licitaţie. 7.
Informaţii referitoare la licitaţie pot fi
accesate şi de pe site-ul D.S. Sibiu www.
dssibiu.ro în secţiunea „OFERTA
COMERCIALĂ”. Pentru informaţii şi
date suplimentare vă puteţi adresa
organizatorului licitaţiei: persoană de
contact: Alin Anghel, număr de telefon:
0269232981, fax: 0269241804.

PIERDERI
l Pierdut Card Tahograf, Atestat
Profesional Transport Marfa si
Persoane si Card ADR pe numele
Dumbrava Daniel Vasile. Le declar
nule.
l Pierdut azi 17.02.2016 certificat de
înregistrare Persoană Fizică Autorizată
pe numele dr. Vayna Ana-Maria, având
codul de înregistrare fiscală
30034870/04.04.2012 cu seria a
nr.0748207 declar nul documentul
pierdut.
l Pierdut certificat de înregistrare
fiscală. Denumire: Cercel Nicoleta-Asistent Medical de Pediatrie. Domiciliul
fiscal: Municipiul Bucureşti, sector 1,
cal. Griviţei, nr. 365, CIF: 29070004.
l SC. LIS COM SRL cu sediul în
Tu l c e a , s t r. B a b a d a g n r. 1 6 3 ,
J36/966/1994, C.U.I. RO 6574932,
pierdut Certificat de ambarcațiune de
agrement nr. 02840, seria 21925, eliberat
la 04.11.2010 de A.N.R., Căpitănia Port
Tulcea. Se declară nul.
l Declar pierdută autorizaţie de
construire nr. 362/02-04-2009 eliberată
de Primăria Sectorului 3 pe numele
Niţă C-tin, Niţă Daniela.
l S.C. European Cargo Solutions
S.R.L. cu sediul în Chiajna, judeţ Ilfov,
s t r a d a B r a d u l u i n r. 5 A , C . U . I .
RO32144527, declar pierdută ştampila
firmei, pe data 17.02.2016 ora 10,
rotundă, având pe ea două steluţe
stânga şi dreapta. Se declară nulă.
l Societatea Barimpex S.R.L. C.U.I.
3125343, J34/554/1992, declară pierdut
şi nul Certificat constatator
nr.14590/14.6.2011 emis de O.R.C.
Teleorman în baza Legii 359/2004.

COMEMORĂRI

