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OFERTE SERVICIU
l Angajăm vânzătoare cu experienţă 
pentru Brutărie Artizanală, situată în 
zona Foişorul de Foc/ Iancului. 
Detalii şi programări interviu la 
numărul 0752.852.984.

l Tâmplar cu experienţă, angajăm 
pentru mobilier pal,mdf la comandă.
Atelier în zona Colentina, salariu 
2.400lei. Tel:0736112178

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 05.05.2016, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei următorul 
post vacant: 1. consilier, grad profesi-
onal superior –Serviciul Financiar 
Contabil. Condiţii specifice de parti-
cipare 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 dome-
niul economic; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: 9 ani; Cunoş-
tinţe 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 05.05.2016, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei următorul 
post vacant: 1. consilier, grad profesi-
onal asistent –Direcţia Coordonarea 
Reţelei Naţionale EURES, Acorduri 
şi Relaţii Internaţionale. Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speci-
alitate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ştiinţelor juridice 
sau în domeniul informatic; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
1 an; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Înscrie-
rile se fac în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul ANOFM.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Prahova, 
cu sediul în Ploieşti, Str.Nicolae 
Iorga, nr.v1, scoate la concurs, în 
data de  05.05.2016, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următoa-
rele posturi vacante: 1. inspector, 
grad profesional principal– ALOFM 
Ploieşti, Compartiment Înregistrare 
şi Stabilire Drepturi Şomeri. 2. 
inspector, grad profesional prin-
cipal– ALOFM Câmpina, Comparti-
ment Înregistrare şi Stabilire 
Drepturi Şomeri. Condiţii specifice 
de participare la concursurile pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante:Pregătire de specia-
litate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-

lentă; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point, Internet-nivel mediu; Iniţia-
tivă 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 Prahova. 

l Institutul de Studii pentru Ordine 
Publică cu sediul în Bucureşti, 
Şoseaua Olteniţei nr.158-160, sector 
4, organizează concurs pentru 
ocuparea, pe perioadă nedetermi-
nată, a unui post vacant de personal 
contractual- muncitor calificat IV-I 
( f o c h i s t ) ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura la sediul instituţiei astfel: 
Proba practică: 12.05.2016- ora 
12.00, Interviu: 16.05.2016- ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: studii elemen-
tare (gimnaziale); vechime în specia-
litate: nu este cazul; să facă dovada 
calificării pentru care solicită partici-
parea la concurs-autorizaţie ISCIR. 
Înscrierile şi depunerea dosarelor de 
candidat se fac la secretariatul insti-
tuţiei în termen de 10 zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial. 
Relaţii suplimentare la sediul institu-
ţiei, telefon: 021.332.48.67/20185. 

l Institutul de Studii pentru Ordine 
Publică cu sediul în Bucureşti, 
Şoseaua Olteniţei nr.158-160, sector 
4, organizează concurs pentru 
ocuparea, pe perioadă nedetermi-
nată, a unui post vacant de personal 
contractual- muncitor calificat IV-I 
( o s p ă t a r ) ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura la sediul instituţiei astfel: 
Proba practică: 12.05.2016- ora 
09.00, Interviu: 16.05.2016- ora 
09.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: studii elemen-
tare (gimnaziale); vechime în specia-
litate: nu este cazul; să facă dovada 
calificării pentru care solicită partici-
parea la concurs- ospătar. Înscrierile 
şi depunerea dosarelor de candidat 
se fac la secretariatul instituţiei în 
termen de 10 zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial.  Relaţii suplimen-
tare la sediul  instituţiei, telefon: 
021.332.48.67/20185. 

l Administratia Serviciilor Sociale 
Comunitare cu sediul in Ploiesti, str. 
Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, organi-
zeaza concurs in data de 04 mai si 06 
mai 2016, pentru ocuparea pe peri-
oada nedeterminata a urmatoarelor 
functii publice de executie: „consilier 
cl. i/grad asistent – 1 post, consilier 
cl. i/grad debutant – 3 posturi”. 
Conditii de participare: - studii 
universitare de licenta absolvite cu 
diploma, respectiv studii   superioare 
de lunga durata, absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta, 
specializarea stiinte juridice, sociolo-
gie-psihologie, asistenta sociala. - 
vechime minima de 1  an in 
specialitatea studiilor necesare exer-
citarii functiei publice – pentru 
cons i l i er  c l .  I /grad as i s tent   
Concursul se va desfasura la sediul 
din Ploiesti, strada Postei, nr. 6. 
Dosarele de inscriere se depun la 
registratura institutiei din str. Postei, 
nr. 6, in termen de 20 zile de la data 
publicarii anuntului. Relatii privind 
conditiile de participare se pot obtine 
la telefon 0244/511137 tasta 6.

l Administratia Serviciilor Sociale 
Comunitare Ploiesti, in conformitate 
cu prevederile HG nr. 286/2011 cu 
modificarile si completarile ulteri-
oare, organizeaza concurs pentru 
ocuparea urmatoarelor posturi 
vacante: -ELECTRICIAN TR.I – 1 
post. Conditii de participare: Studii : 
absolvent liceu cu diploma de baca-

laureat. Certificat de calificare elec-
t r ic ian .  Vechime minima in 
specialitate – 3 ani. - FOCHIST TR.I 
– 2 posturi. Conditii de participare: 
Studii : absolvent liceu cu diploma 
de bacalaureat. Autorizatie I.S.C.I.R. 
pentru deservire cazane. Vechime 
minima in specialitate – 3 ani. 
-INSTALATOR INSTALATII 
TERMICE – 1 post. Conditii de 
participare: Studii : minim 10 clase si 
scoala profesionala. Certificat de 
calificare instalator, Vechime minima 
in specialitate – 3 ani. -INSTA-
LATOR INSTALATII SANITARE 
– 1 post. Conditii de participare: 
Studii: minim 10 clase si scoala 
profesionala, Certificat de calificare 
instalator. Vechime minima in speci-
alitate – 3 ani. -MUNCITOR NECA-
LIFICAT – 2 posturi. Conditii de 
participare: Studii: minim 10 clase. 
Concursul se va desfasura la sediul 
din strada Postei, nr. 6,dupa cum 
urmeaza : - proba scrisa va avea loc 
in data de 25.04.2016. - proba prac-
tica/ interviu va avea loc in data de 
27.04.2016. Dosarele de inscriere se 
depun la registratura institutiei din 
str. Postei, nr. 6, in termen de 10 zile 
lucratoare de la data publicarii 
anuntului in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea a  III-a. Dosarul de 
inscriere la concurs trebuie sa 
contina, in mod obligatoriu, docu-
mentele prevazute la art. 6 din H.G. 
nr. 286/2011, actualizata. Conditiile 
de participare sunt afisate la sediul 
institutiei din str. Postei, nr. 6 si pe 
site-ul institutiei www.asscploiesti.ro 
Relatii suplimentare se pot obtine la 
compartiment Resurse Umane - tel. 
0244/511137 tasta 6.

l Primăria Comunei Sîmbureşti 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea postului vacant 
aferent categoriei funcţionarilor 
publici de execuţie de referent, clasa 
a III-a, grad profesional debutant, la 
Compartimentul Impozite şi Taxe 
din aparatul de specialitate al prima-
rului Comunei Sîmbureşti. A. Denu-
mirea funcţiei publice: Referent, 
clasa a III-a, grad profesional debu-
tant, la Compartimentul Impozite şi 
Taxe din cadrul aparatului de speci-
alitate al primarului Comunei 
Sîmbureşti. B.Probe de concurs: 
1.Proba scrisă; 2.Interviul. C.
Condiţii de participare la concurs: a)
Să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare; b)
Studii -studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu diplomă 
de bacalaureat; c)Condiţii minime de 
vechime: -. D.Condiţii de desfăşu-
rare a concursului: 1. Data depunerii 
dosarelor de înscriere la concurs -în 
termen de 20 zile de la data afişării/
publicării anunţului. 2.Data probei 
scrise: -03.05.2016. 3.Ora şi locul 
desfăşurării probei scrise -Sediul 
Primăriei Sîmbureşti, ora 10.00. 
E.Menţiuni: Bibliografia, actele obli-
gatorii la dosarul de înscriere şi 
relaţii suplimentare se pot obţine de 
la sediul Primăriei Sîmbureşti, 
telefon: 0249.469.007.

l  C o n f o r m  H . G . 2 8 6 / 2 0 1 1 , 
U.M.02587 Bucureşti organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contractual 
de   Ing iner  spec ia l i s t  IA   în 
cadrul  microstructurii Securitate şi 
sănătate în muncă, protecţia 
mediului şi asigurarea calităţii. 
-26.04.2016, ora 10.00 -proba scrisă; 
-03.05.2016, ora 10.00 -interviul; 
-data limită de depunere a dosarelor 
-15.04.2016, ora 14.00. Nivelul studi-
ilor: ştiinţe inginereşti cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, a ciclului I 
de studii universitare, studii universi-
tare de licenţă, ori a studiilor univer-
sitare de lungă durată sau absolvirea 
cu diplomă de absolvire a studiilor 
universitare de scurtă durată; 
Cursuri: -curs în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă cu o durată de 
cel puţin 80 de ore; -absolvirea cu 
diplomă sau certificat de absolvire, 
după caz, a unui program de învăţă-
mânt  postuniversitar în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o 
durată de cel puţin 180 de ore. 
Gradul profesional -inginer specia-
list IA; Vechime în muncă: 6 ani şi 6 
luni. Depunerea dosarelor şi organi-
zarea concursului se vor face la 
sediul UM 02587 Bucureşti, strada 
Mircea Vulcănescu, nr.88, sector 1, 
Bucureşti, unde vor fi afişate şi deta-
liile organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, la 
telefon: 021.318.72.49, 021.318.73.46, 
int.128.

l Primăria comunei Ciuperceni, 
județul Gorj, cu sediul în localitatea 
Ciuperceni, satul Ciuperceni, nr.91, 
județul Gorj, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a unui post contractual 
de execuție, vacant, de  consilier 
juridic, în cadrul compartimentului 
,,Juridic” din aparatul de speciali-
tate al primarului comunei Ciuper-
ceni. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă, în data de 27 
aprilie 2016, ora 10.00; -Proba 
interviu, în data de 29 aprilie 2016, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții: 
-condițiile generale prevăzute de 
art.3 din Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin H.G. nr.286/ 
2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; -studii universitare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă în ramura ştiințelor juri-
dice cu specializarea ,,Drept”; 
-disponibilitate pentru deplasări în 
teritoriu; -permis de conducere cate-
goria B; -vechime în specialitatea 
studii lor-  0 ani .  Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Ciuperceni, județul 
Gorj; data limită pentru depunerea 
dosarelor fiind 15 aprilie 2016, ora 
16.00. Detalii suplimentare şi biblio-
grafia de concurs sunt disponibile la 
sediul Primăriei Ciuperceni, judeţul 
Gorj şi la nr.de telefon: 0253.276.526. 
Persoană de contact: Creț Olga-An-
gela, telefon: 0733.081.782.

l În conformitate cu prevederile: 
-art.58 alin.2 lit.b şi alin.4 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul Funcţi-
onarilor Publici r(2), cu modificările 
şi completarile ulterioare; -art.49 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, 
Primăria comunei Adunaţi, judeţul 
Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
din categoria funcţionarilor publici 
de execuţie, inspector, clasa I, grad 
profesional debutant, la comparti-
mentul achiziţii publice din cadrul 
aparatului de specialitate al prima-
rului comunei Adunaţi, judeţul 
Prahova. Condițiile de participare la 
examen sunt următoarele: 1.Condiţii 
generale: -are cetăţenia română şi 
domiciliu în România; -cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; -are 
vârsta de minim 18 ani împliniţi; 
-are capacitate deplină de exercţiu; 
-are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza de examen 
medical de specialitate; -îndeplineste 
condiţiile de studii prevăzute de lege 
pentru ocuparea funcţiei publice; 
-îndeplineste condiţiile specifice 
pentru ocuparea funcţiei publice; -nu 
a fost condamnată pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, 
infracţiuni de corupţie şi de serviciu, 
infracţiuni, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, infracţiuni de fals ori a 
unei infracţiuni săvârşite cu intenţie 
care ar face-o incompatibilă cu exer-
citarea funcţiei publice; -nu a fost 
destituită dintr-o funcţie publică sau 
nu i-a încetat contractual individual 
de muncă pentru motive disciplinare 
în ultimii 7 ani; -nu a desfăşurat 
activitate de poliţie politică, astfel 
cum este definită prin lege. 2.
Condiții specifice: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ştiinţe 
economice, juridice sau inginereşti; 
-condiţii de vechime: nu e cazul; 
-cunoştiinţe de operare PC/nivel 
avansat. Concursul va avea loc în 
data de 03.05.2016, ora 10.00 -proba 
scrisă şi în data de  06.05.2016, ora 
10.00 - interviul, la sediul Primăriei 
comunei Adunaţi, judeţul Prahova. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 zile de la data publicarii anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Adunaţi, judeţul 
Prahova. Condiţiile de participare la 

concurs şi bibliografia stabilită 
pentru concursul organizat se 
afişează la sediul Primăriei comunei 
Adunaţi, judeţul Prahova. Date de 
contact: Termentu Petruţa, secretar 
comună, telefon mobil 0730.072.317, 
telefon fix/fax: 0244.395.053.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de şef 
serviciu- Serviciul proceduri şi meto-
dologii  din cadrul Gărzii Naţionale 
de Mediu – Comisariatul General. 
Concursul se organizează la sediul 
Comisariatului General al Gărzii 
Naţionale de Mediu în data de 14 
aprilie 2016, ora 10.00 - proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 08 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Comisaria-
tului General al Gărzii Naţionale de 
Mediu, conform OUG nr. 45/2008. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
director general al Direcției Generale 
de Management Fiscal şi Control din 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Mangalia, 
județul Constanța. Concursul se 
organizează la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici, în data 
de 3 mai 2016, ora 10.00 - proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a III-a, la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modifi-
cată şi completată de H.G. nr. 
1173/2008. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici şi la nr. 
de telefon: 0374.112.736.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regionala a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 14, luna Aprilie 2016, ora 
10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri 
mobile, proprietate a debitorului SC Bursa Metal SRL, CUI 26970036, cu sediul în județul Giurgiu, 
localitatea Dobreni, str. Vasile Militaru, nr. 262. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor 
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism Mercedes 
Benz 211, GR-04-MGK, an fabricație 2004, sș: WDB2110261A609412, capacitate cilindrică 3200 cmc, 
Diesel, stare generală satisfăcătoare. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației exclusiv TVA: 9.900 
lei. Cota TVA: 20%. Total: 9.900 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile 
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. 
Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în 
cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferta de cumpărare; în 
cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentînd 10% din prețul de pornire a 
licitației în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 
Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la 
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0246.212830, interior 409, cu doamna Mihaela Chiripuci.
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l Anticariat Aurora cumpără cărți 
vechi si noi, autografe, tablouri, 
icoane vechi, grafică, argintărie, sfeș-
nice, statuete, diverse obiecte vechi, 
vederi vechi, deplasare la domiciliu. 
0751.221.166

ÎNCHIRIERI OFERTE  
l Închiriez apartament Berceni, 
mobilat, utilat, 300 euro/lună. Tel 
0722668673.

CITAȚII  
l Pârâta Spilotros Alessia este citată 
la Judecătoria Dorohoi în data de 
21.04.2016, dosar 4568/222/2015 
pentru ,,stabilire domiciliu minor.

l D-na Mircea Elena, cu domiciliul 
în Piatra Neamţ, str.1 Decembrie 
1918, nr.45, bl.B9, sc.B, ap.22, este 
chemată în judecată în calitate de 
p â r â t ,  î n  d o s a r u l  c u 
nr.3051/279/2009*, af lat pe rolul 
Judecătoriei Piatra Neamţ cu sediul 
în Str.Alexandru cel Bun, nr.16-18, la 
data de 15.04.2016, ora 9.00.

l Numitul Anastasiu Adrian-Con-
stantin cu ultimul domicilul in loc.
Jibou, str.Avram Iancu, nr.6, bl.G 
24,ap.12, jud.Salaj, este citat pentru 
data de 06.04.2016 la Judecatoria 
Jibou, dosar 869/1752/2015 in contra-
dictoriu cu Ciaca Maria, succesiune 
partaj judiciar.

l Diaconu Gabriel Bogdan, cu domi-
ciliul cunoscut în Canada, 6780, 
Fielding, ap.27, Montreal, Quebec 
H4V 1N8, este chemat la Judecătoria 
Pitești, în data de 22.04.2016, C5-2, 
ora 8.30, în dosarul nr. 6679/280/2015, 
având obiect hotărâre care să ţină loc 
de act autentic, în calitate de pârât, în 
contradictoriu cu Cretu Maria, cu 
domiciliul în Pitești, Cartier Trivale, 
bl.21, sc.A, ap.8, Judetul Argeș.

l Zbârnea Dorin, domiciliat în 
Turnu Măgurele, strada Progresului, 
nr. 4A, judeţul Teleorman cheamă în 
judecată pe Zbârnea Adriana, domi-
ciliată în Turnu Măgurele, strada 
Progresului nr. 4A în prezent domici-
liată în Germania, având ca obiect 
divorţ fără copii minori, dosar nr. 
48/329/2016 în data de 10 mai 2016 la 
Judecătoria Turnu Măgurele, judeţul 
Teleorman. 

l Se citează Avram Emil și Avram 
Dorina, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Petroșani, str. Viitorului, 
bl.4, ap. 15, sau str. Rusu, nr.35 - casă 
de vacanță, județul Hunedoara, în 
dosar 6251/278/2013, la Judecătoria 
Petroșani în data de 06.04.2016.

l In data de 16 martie 2016, ora 
8.30, este citat la Judecatoria Iasi, 
complet C12 M paratul Pruteanu 
Marius – Ionuţ, in Dosar nr. 
13145/245/2015 avand ca obiect 
divort cu minori in proces cu 
Pruteanu Mihaela – Gabriela.

l Buhus Constantin-  cu domiciliul 
in sat Cristesti nr.105, comuna 
Holboca , jud.Iasi este citat  in cali-
t a t e  d e  p a r a t  ,  i n  d o s a r u l 
nr.30727/245/2015 (curator special 
fiind desemnat Av.Ciocan Daniela) 
avand ca obiect pretentii, in data de 
25.04.2016, ora 08:30, la Judecatoria 
Iasi, cu sediul in str.Anastasie Panu 
nr.25, Iasi, Sectia Civila, camera Sala 
2, complet c19, reclamanta fiind 
Societatea Salubris S.A. Iasi, cu 
sediul in Iasi, Sos.Nationala nr.43, 
jud.Iasi.

l Judecătoria Iași, str.Anastasie 
Panu, nr.25, Iași, sala 36. Dosar 
nr.11191/245/2015. Citaţie emisă la 
Tibincu Petronel, cu ultimul domi-
ciliu în Iași, este chemat în această 
instanţă, camera  Sala 3, în  ziua 
de 18.04.2016, Completul C21, ora 

08.30, în calitate de Pârât, în proces 
cu Municipiul Iași, prin Primar în 
c a l i t a t e  d e  R e c l a m a n t ,  c u 
obiect pretenţii, reziliere contract, 
evacuare. În caz de neprezentare a 
părţilor, se va putea trimite un 
înscris, judecata urmând a se face în 
lipsă. Prin înmânarea citaţiei, sub 
semnătură de primire, personal sau 
prin reprezentant legal sau convenţi-
onal ori prin funcţionarul sau 
persoana însărcinată cu primirea 
corespondenţei pentru un termen de 
judecată, cel citat este prezumat că 
are în cunoștinţă și termenele de 
judecată ulterioare aceluia pentru 
care citaţia i-a fost înmânată.

DIVERSE  
l P.F.A. Preda Romeo Valentin 
având sediul în Str. Aleea Terasei, nr. 
6, bl. R2, sc. 2, sector 4, localitatea 
București,  titular al planului 
”Construire imobil S+P+4E -locuințe 
colective”, localitatea București, Str. 
Aleea Tindală, nr. 6-8, 10, sector 3, 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a 
avizului de mediu pentru planul 
menționat și declanșarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a planului 
poate fi consultată la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului București 
din Aleea Lacul Morii nr.1 (în spatele 
benzinăriei Lukoil), sector 6, de luni 
până vineri între orele 9.00-12.00. 
Observații/ comentarii și sugestii se 
primesc în scris la sediul A.P.M., în 
termen de 15 zile de la data publicării 
anunțului.

l SC Conpet SA Ploiesti, anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “inlocuire 
conducta transport titei Ø 10 ¾ inch, 
Ghercesti - icoana pe tronsoanele 
iesire statie - subtraversare DJ 
Craiova - Ghercesti pe o lungime de 
cca. 370 m, mal drept parau teslui - 
fosta albie a paraului pe o lungime de 
cca. 200 m si Valea Draghiei pe o 
lungime de cca. 250 m, IN TOTAL 
820 m; tronson 1: iesire statie subtra-
versare DJ Craiova - Ghercesti, L = 
370 m”, propus a fi amplasat in loca-
litatea Ghercesti, jud. Dolj. Informa-
tiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Dolj, strada 
Petru Rares, nr.1 si la sediul SC 
CONPET SA PLOIESTI, strada 
Anul 1848, nr. 1-3, in zilele de L-V, 
intre orele 9-14. Observatiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM 
Dolj, strada Petru Rares, nr.1.

l SC Conpet SA Ploiesti, anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “inlocuire 
conducta transport titei Ø 10 ¾ inch, 
Ghercesti - icoana pe tronsoanele 
iesire statie - subtraversare DJ 
Craiova - Ghercesti pe o lungime de 
cca. 370 m, mal drept parau Teslui - 
fosta albie a paraului pe o lungime de 
cca. 200 m SI Valea Draghiei pe o 
lungime de cca. 250 m, in total 820 
m; tronson 2: mal drept parau Teslui 
- fosta albie a paraului, L = 200 m”, 
propus a fi amplasat in localitatea 
Ghercesti, jud. Dolj. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Dolj, strada 
Petru Rares, nr. 1 si la sediul SC 
Conpet SA Ploiesti, strada Anul 
1848, nr. 1-3, in zilele de L-V, intre 
orele 9-14. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Dolj, 
strada Petru Rares, nr. 1.

SC Conpet SA Ploiesti, anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Inlocuire 
Conducta Transport Titei Ø 10 ¾ 
inch, Ghercesti - Icoana Pe Tronsoa-
nele Iesire Statie - Subtraversare DJ 
Craiova - Ghercesti Pe O Lungime 
De cca. 370 m, Mal Drept Parau 
Teslui - Fosta Albie A Paraului Pe O 
Lungime De cca. 200 m SI Valea 

Draghiei Pe O Lungime DE cca. 250 
m, IN TOTAL 820 m; Tronson 3: 
Valea Draghiei, L = 256 m”, propus a 
fi amplasat in localitatea Pielesti, jud. 
Dolj. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1 si 
la sediul SC Conpet SA Ploiesti, 
strada Anul 1848, nr. 1-3 in zilele de 
L-V, intre orele 9-14. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: C.A. al S.C. Frigocom 
S.A. convoacă A.G.A. ordinară a 
societăţii, în data de 16.05.2016, ora 
10:00, la adresa din Italia, Mirabello 
Monferrato (Alessandria), str. Statale 
31, nr. 34, CAP 15040, pentru toţi 
acţionarii înscriși în Registrul Acţio-
narilor la data de 30.04.2016, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Anali-
zarea și aprobarea bilanţului contabil 
pe anul 2015, a contului de profit și 
pierderi; 2. Analizarea raportului 
Consiliului de Administraţie și 
descărcarea de gestiune a Consiliului 
de Administraţie pe anul 2015, a 
raportului auditorului financiar al 
societăţii asupra bilanţului contabil 
pe anul 2015 și a contului de profit și 
pierderi; 3. Diverse. Acţionarii pot 
participa la A.G.A. ordinară, 
personal sau prin mandatar cu 
procură. Un exemplar al procurii se 
depune la sediul societăţii sau la locul 
de ţinere a ședinţei până la data de 
13.05.2016 ora 10.00. În cazul neîn-
deplinirii prevederilor legale și statu-
tare la prima convocare, A.G.A. se 
reprogramează pentru data de 
23.05.2016, în același loc, la aceleași 
ore. Informaţii suplimentare la tel. 
+40213198802. Consiliul de Adminis-
traţie, Președinte- Roberto Sorisio.

LICITAȚII  
l Biroul Executorului Judecătoresc 
Matis Camelia Luminta,aducea la 
cunoștinţă generală că în data de 
15.04.2016, ora-11:00,va avea loc în 
C lu j -Napoca ,  B -du l  Munc i i 
nr.18,judul Cluj,vânzarea la licitaţie 
publică a bunurilor debitoarei SC 
Baumcas Fibres SRL,în valoare 
totală de 168.307lei fără TVA. Infor-
maţii la telefon: 0745472548.

l Primăria comunei Cornăţelu, 
judeţul Dâmboviţa, anunţă concesio-
narea unui spaţiu de 20 thp cu desti-
naţia farmacie, af lat în incinta 
Dispensarului uman Bolovani, prin 
Iicitaţie publică. Termen depunere 
oferte: 25.04.2016 ora 10:00. Obţi-
nerea documentaţiei de atribuire se 
face de la sediul autorităţii contrac-
tante, contra cost. Detalii la telefon 
0371 332 739 sau la sediul Primăriei 
Cornăţelu.

l SC Aniko Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică a bunului imobil 
situat in loc Blejoi, 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 58.720 lei. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 20% din cel 
stabilit in raportul de evaluare. Lici-
tatia are loc in baza Adunarilor 
Creditori lor din:  04.08.2015, 
30.09.2015, 10.11.2015, 14.01.2016 si 
30.03.2016. Licitaţia va avea loc pe 
data de   05.04.2016 orele 13.00 în 
Ploiești, 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. 
S o s .  D N 1 B ,  F. N ,  T  5 6 , 
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, 

publicitate
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hala industriala C1, cladire paza, 
platforma decantor, imobilul dispune 
de bransamente la toate retelele 
tehnico-edilitare existente in zona 
(apa, gaze, energie electrica, fosa 
septica) la pretul de 1.786.240 lei. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 20% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitatia are loc 
in baza Adunarilor Creditorilor din: 
04.08.2015, 30.09.2015, 10.11.2015, 
14.01.2016 si 30.03.2016. Licitaţia va 
avea loc pe data de  05.04.2016 orele 
13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu 
bl. 33S1, et.7, cab. 7B, jud. Prahova. 
Relaţii suplimentare 0344104525.

l Penitenciarul Codlea, din Str. 
Gării nr.12, Municipiul Codlea, tel. 
0268.251.936 organizează urmă-
toarea licitaţie publică cu strigare: 1. 
Închirierea unui spaţiu cu destinaţia 
de punct comercial pentru vânzarea 
de produse alimentare şi nealimen-
tare către persoanele private de 
libertate, cu suprafaţa de 26,80 mp, 
data de organizare a licitației 
11.04.2016 ora 12, în caz de neadju-
decare, licitația se va relua în 
25.04.2016 ora 12.00. Prețul de 
pornire al licitației este de 12,01 lei/
mp/lună, saltul de supralicitare este 
de 1,20 lei, valoarea garanției de 
participare pentru participarea la 
procedură este de 2% din valoarea 
contractului de locațiune, pe o peri-
oadă de doi ani, stabilită la prețul de 
pornire al licitației. Documentația se 
poate solicita la sediul Penitencia-
rului Codlea, contra cost sau gratuit 
prin e-mail achizitii.pcodlea@anp.
gov.ro, de asemenea se poate 
descărca de pe siteul www.anp.gov.
ro/web/penitenciarul-codlea. Data 
limită pentru depunerea documenta-
tiei pentru  licitația de inchiriere 
11.04.2016 ora 10.00 , iar în caz de 
neadjudecare în data de 25.04.2016 
ora 10.00

l SC Aniko Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică a bunurilor mobile 
aflate in patrimoniul societatii debi-
toare. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 20% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitatia are loc 
in baza Adunarilor Creditorilor din: 
04.08.2015, 30.09.2015, 10.11.2015, 
14.01.2016 si 30.03.2016. Licitaţia va 
avea loc pe data de  05.04.2016 orele 
13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu 
bl. 33S1, et.7, cab. 7B, jud Prahova. 
Relaţii suplimentare 0344104525.

l Liceul Tehnologic „Gheorghe 
Duca” din Constanţa, Str.Vifor 
Haiducul, Nr.34, închiriază prin lici-
taţie publică următoarele spaţii: -1 
cameră de locuit în cămin -26mp. 
Preţul de pornire a licitaţiei este de 
350Lei/lună+utilităţile; -1 sală de 
clasă -25mp. Preţul de pornire a lici-
taţiei este de 415Lei/lună sau activi-
tăţi ocazionale 14Lei/oră. Chioşc 
alimentar -9mp. Preţul de pornire a 
licitaţiei este de 265Lei/lună+utilită-
ţile. -Sală de club -43mp. Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 25Lei/
oră+utilităţile. -Sală de sport -420mp. 
Preţul de pornire al licitaţiei este de 
80Lei/oră+utilităţile. Garanţia de 
participare reprezintă 3 chirii 
minime. Contractul de închiriere are 
valabilitate 1 an cu posibilitatea de 
prelungire până la 3 ani. Participarea 
la licitaţie este permisă ofertanţilor, 
persoane fizice, persoane fizice auto-
rizate sau persoane juridice române 
ori străine, legal constituite, care 
îndeplinesc condiţiile de participare 
la licitaţie prevăzute în Capitolul II.4 
şi Capitolul 4.2. din caietul de sarcini. 
Depunerea ofertelor se face până în 
data de 19.04.2016, ora 16.00. Lici-
taţia va avea loc în data de 
21.04.2016, ora 12.00, la sediul 
unităţii. Caietul de sarcini se achiziţi-
onează de la sediul instituţiei. 

l  O r g a n i z a t o r u l  l i c i t a ţ i e i : 
R.P.L.Ocolul Silvic Ghimeş -Făget 
R.A., comuna Ghimeş -Făget, sat 

Făget, strada Principală, telefon/fax: 
0234.385.727, e-mail: os.ghimes-
faget@yahoo.com. Data şi ora desfă-
şurării licitaţiei: 18.04.2016, ora 
17.00. Locul desfăşurării licitaţiei: 
sediul R.P.L.Ocolul Silvic Ghimeş 
-Făget R.A., din localitatea Ghimeş 
-Făget, sat Făget, strada Principală. 
Tipul licitaţiei: Licitaţie publică cu 
strigare. Licitaţia este organizată şi se 
va desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.924/2015. Data şi ora organizării 
preselecţiei: 08.04.2016, ora 15.00. 
Data şi ora limită până la care poate 
fi depusă documentaţia pentru prese-
lecţie şi înscrierea la licitaţie: 
07.04.2016, ora 16.00. Lista partizilor, 
preţul de pornire şi pasul de licitaţie 
pentru fiecare partidă sunt afişate la 
sediul organizatorului şi pe site-ul: 
www.ocoalederegim.ro. Volumul total 
de masă lemnoasă pe picior este de:  
811mc. Din care pe natură produse: 
-Produse principale -459mc; -Produse 
secundare -0mc; -Produse de igienă 
-0mc; -Produse accidentale -352mc; 
Şi respectiv pe specii şi grupe de 
specii: -Răşinoase 811mc; -Fag -0mc; 
-Stejar -0mc; -Diverse tari -0mc; 
-Diverse moi -0mc. Masa lemnoasă 
pe picior oferită spre vânzare nu 
provine din fondul forestier proprie-
tate publică certificat. Masa lemnoasă 
rămasă neadjudecată va face obiectul 
unei  noi  l ic i taţ i i  în  data de 
04.05.2016, ora 17.00, cu preselecţie 
în data de 27.04.2016, ora 17.00. Data 
şi ora limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru prese-
lecţie şi înscrierea la licitaţie: 
26.04.2016, ora 16.00. Masa lemnoasă 
rămasă neadjudecată după a doua 
licitaţie se va putea adjudeca prin 
negociere în condiţiile prevăzute de 
reglementările în vigoare. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la sediul 
organizatorului licitaţiei începând cu 
data de 30.03.2016. Pentru informaţii 
şi date suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei la telefon/
fax: 0235.385.727, e-mail: os.ghimes-
faget@yahoo.com. Persoană de 
contact: Ing.Fond Forestier Moisă 
Ion.

l Dinu, Urse si Asociații S.P.R.L. 
desemnat administrator judiciar al 
SC Tehnofarm Valleriana SRL -în 
reorganizare, cu sediul în Bucureşti, 
B-dul Gării de Nord nr. 2, sector 1, 
J40/252/2011, CUI 7790985, în 
dosarul 36706/3/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucureşti, Secția 
a-VII-a Civilă, anunță vânzarea prin 
licitație publică cu strigare a aparta-
mentului nr. 9 (3 camere), situat în 
Târgovişte, Str. Preot Toma Geor-
gescu nr. 5, bl. 21C, Județul Dâmbo-
vița,  având număr cadastral 
1145/2/9, intabulat în CF nr. 13844 a 
Localității Târgovişte. Prețul de 
pornire este de 34.000 euro, exclusiv 
TVA (plătibili în lei la cursul BNR 
din data efectuării plății), reprezen-
tând valoarea exprimată prin 
raportul de evaluare. Participarea la 
licitație este condiționată de consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO23CARP016000766209RO01 
deschis la Banca Carpatica, până la 
data şi ora stabilită pentru desfăşu-
rarea licitației, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației şi de 
achiziționarea până la aceeaşi dată şi 
oră a Caietului de sarcini, care este în 
valoare de 1.500 RON +TVA, sub 
sancțiunea decăderii.  Caietul de 
sarcini se achită în numerar, pe 
seama administratorului judiciar 
Dinu Urse şi Asociații SPRL, la 
sediul din  Bucureşti, str. Buzeşti nr. 
71, et. 2 cam. 203, sector 1. Prima 
şedință de licitație va avea loc în data 
de 11.04.2016, ora 16:00 la sediul 
administratorului judiciar din Bucu-
reşti, Str. Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 
203, sector 1. Dacă imobilul nu se 
adjudecă la această dată, următoa-
rele şedințe de licitații vor avea loc în 
datele de 18.04.2016 şi 25.04.2016, 

ora 16.00, prețul de pornire rămâ-
nând acelaşi. Pentru relații suplimen-
tare sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email: dinu.urse@gmail.com. 

l Debitorul SC DE FRINGHII 
CONSTRUCȚII TRANSPORTURI 
DANIEL SRL societate în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1. 
Teren teren extravilan în suprafață 
de 49.900 mp situat în Com. Plopu, 
Tarlaua 45, Parcela 2252, Județ 
Prahova. Prețul de pornire al licitației 
este de 44.900 Euro exclusiv TVA. 2. 
Teren extravilan în suprafață de 
51.507 mp situat în Com. Plopu, 
Tarlaua 47, Parcela 2355 şi Ptf 
2354/1, Județ Prahova. Prețul de 
pornire al licitației este de 36.000 
Euro exclusiv TVA. 3. Stoc de marfă 
aflat în proprietatea societății debi-
toare, în valoarea de 153.752,72 Lei 
exclusiv TVA. Prețul caietului de 
sarcini pentru imobilele aflate în 
proprietatea SC DE FRINGHII 
CONSTRUCȚII TRANSPORTURI 
DANIEL SRL este de 1000 lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al 
licitațiilor  reprezintă 50% din 
valoarea de piață exclusiv TVA arătat 
în Raportul de evaluare. Participarea 
la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO76UG-
BI0000802003293RON deschis la 
GARANTI BANK SA -Ag. Ploieşti 
Mihai Viteazul până la orele 14 am 
din preziua stabilită licitației, a 
garanței de 10% din prețul de pornire 
a licitației; -achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Caietelor de sarcini şi a 
Regulamentelor de licitație pentru 
proprietățile imobiliare şi stocul de 
marfă, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru proprietățile imobi-
liare şi stocul de marfă prima şedință 
de licitație a fost fixată în data de 
12.04.2016, ora 10.00 iar dacă bunu-
rile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele şedințe de licitații vor fi 
în data de 19.04.2016, 26.04.2016, 
03.05.2016, 10.05.2016, ora 10.00. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Ploieşti, str. Elena 
Doamna nr. 44A, jud. 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 Consiliul Local al Comunei 
Lumina, jud.Constanta, organizeaza 
in data de 22.04.2016 ora 10 la sediul 
din str. Mare nr.170 licitatie publica 
deschisa in vederea concesionarii 
urmatoarelor suprafete de teren, ce 
fac parte din domeniul privat al 
comunei Lumina: -teren intravilan in 
suprafata de 300 mp situat in 
Lumina, zona BIII, lot 45,  com. 
Lumina, jud. Constanta cu destinatia 
curti constructii; -teren intravilan in 
suprafata de 300 mp situat in 
Lumina, zona BIII,  lot 54,  com. 
Lumina, jud. Constanta, cu desti-
natia curti constructii; -teren intra-
vilan in suprafata de 300 mp  situat 
in Lumina, zona BIII,  lot 69,  com. 
Lumina, jud. Constanta, cu desti-
natia curti constructii; -teren intra-
vilan  in suprafata de 300 mp  situat 
in Lumina, zona BIII,  lot 70,  com. 
Lumina , jud. Constanta cu desti-
natia curti constructii; 1.Informaţii 
generale privind concedentul: 
Primaria comunei Lumina, jud. 
Constanta, adresa str. Mare nr.170, 
cod 907175, tel/fax 0241-251828,  
0241-251744, cod fiscal 4671807, 
primarialumina@yahoo.com. 2.
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Documentaţia va putea fi 
achiziţionată de la sediul comunei 
Lumina, jud. Constanta, str. Mare 
nr.170, Compartimentul Achizitii 
Publice si Concesiuni. Documentaţia 
de atribuire va fi pusă la dispoziţia 
celor interesaţi contra sumei de 500 
lei si a taxei de participare la licitatie 

de 250 de lei. Garantia de participare 
la licitatie este in cuantum de 100  lei 
si se poate depune în numerar la 
casieria concedentului sau in contul 
RO11TREZ2315006XXX020070 
deschis la Trezoreria Constanta. 3.
Informaţii privind ofertele: 3.1 Data 
limită de depunere a ofertelor: 
Termenul limită de depunere a ofer-
telor este data de 21.04.2016 ora 12. 
3.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Ofertele se depun în plic 
închis la Registratura Primariei  
Lumina, localitatea Lumina, jud. 
Constanta, str. Mare nr.170. 3.3. 
Prezentarea ofertelor:Ofertele se vor 
prezenta conform instructiunilor din 
documentatia de atribuire.  4.Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
Şedinţa publică de deschidere a ofer-
telor se va desfăşura in data de: 
22.04.2016 ora 10 la Sala de Sedinte a 
Consiliului  Comunei Lumina. 5. 
Criteriul de atribuire: criteriul de 
atribuire ales de catre autoritatea 
contractanta este este “oferta cu 
pretul cel mai mare” pentru plata 
redeventei. Informatii suplimentare   
se pot obtine la nr. de telefon 0241-
251828.  

l 1.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi de fax, adresa de e‐mail ale 
delegatarului: UAT Oraşul Predeal, 
B-dul Mihail Săulescu, nr.127, jud.
Braşov, tel.+40268.456.237, fax: 
+40268.455.425, e-mail: achizitii@
primaria-predeal.ro. 2.Temei legal 
HG 717/2008 penteru aprobarea  
Procedurii -cadru privind organi-
zarea, derularea si atribuirea contrac-
telor de delegare a gestiunii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, a 
criteriilor de selecţie -cadru a ofer-
telor pentru serviciile comunitare de 
utilităţi publice şi a contractului 
-cadru de delegare a gestiunii servici-
ilor comunitare de utilităţi publice şi 
Hotărârea privind stabilirea modali-
tăţii de gestiune: Hotărârea Consi-
liului Local al Oraşului  Predeal, 
nr.25 din 28 ianuarie 2016. 3.Aria 
teritorială unde urmează a se presta/
furniza serviciul/activitatea: Terito-
riul administrativ al Oraşului 
Predeal, judeţul Braşov. 4.Activi-
tatea/serviciul care urmează să fie 
prestată/ prestat/ furnizată/ furnizat 
detaliat pe activităţi: Activităţi din 
cadrul serviciului de salubrizare: 
-Colectarea separat şi transportul 
separat al deşeurilor menajere şi al 
deşeurilor similar provenite din acti-
vităţi comerciale, din industrie şi 
instituţii, inclusiv fracţii colectate 
separat, fără a aduce atingere 
fluxului de deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice, baterii, 
acumulatori; -Colectarea şi trans-
portul deşeurilor provenite din locu-
inţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară 
şi/sau exterioară acestora; -Mătu-
ratul, spălatul, stropitul şi întreţi-
nerea căilor publice; -Colectarea 
cadavrelor animalelor de pe dome-
niul public şi predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau către insta-
laţii de neutralizare. 5.Durata 
contractului de delegare a gestiunii: 
10 ani.  6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi de fax şi adresa 
de e‐mail ale biroului/persoanei de la 
care se poate solicita documentaţia 
de delegare, precum şi modalităţile 
de obţinere a documentaţiei: Docu-
mentaţia este disponibilă pe site-ul: 
www.e-licitatie.ro, secţiunea  “conce-
sionari”. 7.Dacă este cazul, costul şi 
condiţiile de platã în vederea obţi-
nerii documentaţiei de delegare: 
Documentaţia se descarcă gratuit de 
pe site-ul: www.e-licitatie.ro. 8.
Termenul-limită de depunere a ofer-
telor, data şi ora, adresa la care se 
depun/transmit ofertele: Ofertele se 
depun la sediul Primăriei Oraşului 
Predeal /Registratură, B-dul Mihail 
Săulescu, nr.127, jud. Braşov, până la 
data de 16.05.2016, ora 10:00. 9.Data, 
ora şi locul deschiderii ofertelor: 
Ofertele se deschid la sediul Primă-

riei Oraşului Predeal, B-dul Mihail 
Săulescu, nr.127, jud.Braşov, în data 
de 16.05.2016, ora 11:00. 10.Dacă este 
cazul, garanţiile solicitate: Garanţie 
de participare: 240.000 lei. 11.Durata 
de valabilitate a ofertei: 120 zile înce-
pând de la data atribuirii contrac-
tului/emiterii ordinelor de începere a 
serviciilor. 12.Pagina web pe care este 
disponibilă documentaţia: Documen-
taţia este disponibilă pe site-ul: 
www.e-licitatie.ro, secţiunea  “conce-
sionări”.

l Administratori judiciari asociaţi 
YNA CONSULTING SPRL ŞI 
CONSULTANT INSOLVENŢĂ 
SPRL, cu sediul procesual ales în 
Drobeta-Turnu-Severin, str.Mără-
şeşti, nr.18, jud.Mehedinţi, anunţă 
licitaţie publică cu strigare pentru 
vânzarea bunurilor imobile existente 
în proprietatea debitoarei SC 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL, cu 
sediul în Drobeta-Turnu-Severin, str.
ICBrătianu, nr.11, parter, camera 2, 
judeţul Mehedinţi, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului Mehe-
dinţi sub nr.J25/276/2012, având cod 
de identificare fiscală nr.6633311, 
aflată în procedura generală de insol-
venţă, în dosar nr.6902/101/2012 aflat 
pe rolul Tribunalului Mehedinţi, 
după cum urmează: 1.proprietate 
imobiliară-teren cu construcţii indus-
triale- situată în Timişoara, str.
ABacalbaşa, nr.2/C, jud.Timiş, zona 
Freidorf-Calea Şagului, formată din 
teren în suprafaţă de 6.000mp şi 
construcţii industriale după cum 
urmează: imobil situat în Timişoara, 
str.Bacalbaşa nr.2/C, zona Freidorf 
Timişoara, înscris în CF421157 Timi-
şoara, nr. cad. 649/b/1/3/2, constând 
în teren intravilan cu suprafaţa de 
1083mp; imobil situat în Timişoara, 
str.Bacalbaşa nr.2/C, zona Freidorf 
Timişoara, înscris în CF421160 Timi-
şoara, nr. cad.649/a/2/3/2, constând în 
teren intravilan cu suprafaţa de 
1.917mp; imobil situat în Timişoara, 
str.Bacalbaşa nr.2/C, zona Freidorf 
Timişoara, înscris în CF421211 Timi-
şoara, nr.cad.649/b/1/4, 649/b/2/4, 
650/a/4/2, constând în teren intra-
vilan cu suprafaţa de 3.000mp, 
respectiv nr. cad.C1, 650/a/4/2, 
constând în construcţii depozita-
re-utilaje tipografice, la pretul de 
pornire a licitatiei de 206.775,00Euro 
(echivalentul în lei la cursul BNR din 
ziua plăţii) valoarea nu include TVA; 
2.proprietate imobiliară de tip-ma-
gazin, CF410222-C1-U1-Timişoara; 
compart imentul  I -  magazin , 
CF402207-C1-U1-Moşniţa Nouă; 
incinta I, CF 409541-Moşniţa Nouă; 
construcţii incinta I, CF411367- 
Moşniţa Nouă; incinta I cu spaţii 
showroom la parter şi etaj I, etaj II 
birouri situate în localitatea Timi-
şoara, str.Calea Buziaşului, nr.11, 
judeţul Timiş, la pretul de pornire a 
licitaţiei de 1.403.250,00Euro (echiva-
lentul în lei la cursul BNR din ziua 
plăţii) valoarea nu include TVA; 3.
proprietate imobiliară-teren şi casă- 
situată în loc.Timişoara, str.Albinelor, 
nr.110/A, județul Timiş, CF419597 
Timişoara, formată din teren în 
suprafaţă de 1820mp, având nr. 
cadastral 3491/1/1/1, înscris în 
CF419597 Timişoara, cu constructia 
C1 care constă din Corpul"A"- casă 
în regim de înălţime S+P+M- aria 
construită la sol 259mp, Corpul"B"- 
garaj cu 2 garsoniere în regim de 
înălţime P- aria construită la sol 
131,67mp şi corpul"C"- anexa lemne- 
aria construită la sol 44,64mp. Total 
Construcţia C1 aria construită la 
sol=435,31mp, având nr. cadastral 
3491/1/1/1-C1, înscris în CF419597 
Timişoara, la pretul de pornire a lici-
tatiei de 237.750,00Euro (echiva-
lentul în lei la cursul BNR din ziua 
plăţii) valoarea nu include TVA. 
Titlul executoriu în baza căruia 
administratorul judiciar procedează 
la vânzarea bunurilor imobile, îl 
reprezintă Sentinţa nr.306/2015 din 
şedinţa publ ică din data de 
08.06.2015 pronunţată de Tribunalul 

M e h e d i n ţ i  î n  d o s a r u l 
nr.6902/101/2012/a109, prin care s-a 
dispus ridicarea suspendării. Licitaţia 
pentru bunurile imobile va avea loc la 
sediul debitoarei situat în Drobe-
ta-Turnu-Severin, str.IC.Brătianu, 
nr.11, parter, camera 2, jud.Mehe-
dinţi, la data de 08.04.2016, ora 
12.30. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de achiziţionarea caie-
tului de sarcini şi consemnarea unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei, până la începerea licita-
ţiei în contul unic de insolvenţă 
deschis la Banca Comercială Carpa-
t i c a ,  s u b  n r. R O 9 8 C A R P 
036000766158RO01. Invităm pe toţi 
cei care vor să se prezinte la şedinţa 
de licitaţie la termenul de vânzare, la 
locul fixat în acest scop şi pâna la acel 
termen să depună oferte de cumpă-
rare. Somăm pe toţi cei care pretind 
vreun drept asupra imobilelor să 
anunţe administratorul judiciar 
înainte de data stabilită pentru 
vânzare în termen, sub sancţiunea 
prevăzută de lege. Prezentul anunţ de 
vânzare anulează licitaţiile publicate 
în ziarele Adevărul din data de 
08.03.2016, Jurnalul Naţional din 
data de 08.03.2016 şi Timişoara din 
data de 11.03.2016, precum şi pe 
site-uri de publicitate, ce urmau a fi 
organizate după data de 01.04.2016. 
Informaţii suplimentare, privind 
bunurile scoase la licitaţie, la telefoa-
nele: 0252/328.293, 0744.528.869, 
0252 /354 .399 ,  0742 .592 .183 , 
0256/220.827 sau 0745.267.676 şi pe 
site-urile: www.ynaconsulting.ro şi 
www.consultant-insolventa.ro

PIERDERI  
l Pierdut CUI Societatea KLAUS 
L.K.W. International cu datele: RO 
26102691, J22/1684/2009. Se declară 
nul.

l Pierdut carnet de student pe 
numele de Bogdan Andreea Laura 
emis de UBB FSEGA Cluj-Napoca.

l Pierdut certificat înregistrare casa 
de marcat nr.211920 eliberat de 
DGFPMB la data 17 OCT 2011. Îl 
declar nul.

l Pierdut Certificat de avizare a 
cabinetului CMI Dr.Aninoiu Bogdan 
cu nr.394 eliberat la data de 
28.10.2014. Se declară nul.

l SC OLLTRANS SRL declara 
pierdute si nule Documente control 
pentru transportul rutier de persoane 
prin servicii ocazionale nr. 0056571, 
0056572, 0056573, 0056574, 2016391.

l Subsemnata Pănoiu Liliana Geor-
geta, domiciliată în Craiova, strada 
Emaoil Chinezu, bl.H2, sc.1, ap.12, 
declar pierderea certificatului de 
înregistrare fiscală şi a statutului 
firmei. Se declară nule.

l Pierdut certificat de vehicule care 
efectuează transport rutier cu vehi-
cule având masa sau dimensiuni de 
gabarit  depăşit .  Seria CPCA 
Nr.290732. Îl declar nul. Butan Petru, 
loc. Cornitel, nr. 35, jud. Bihor, tel: 
0749.924.381.

l SC Documentaţii ITS Expert SRL, 
cu sediul în Braşov, B-dul Valea 
Cetăţii, nr.11, având C.U.I.:16549669, 
declar pierdută Autorizaţia pentru 
efectuarea lucrărilor de proiectare a 
sistemelor de limitare şi stingere a 
incendiilor emisă de MAI -IGSU 
Seria A nr.5289 din 27.11.2015. Îl 
declar nul.

l Sava Luiza declară pierdut (nul) 
Aviz anual pentru autorizarea exerci-
t ă r i i  p r o f e s i e i ,  e m i s  d e 
O.A.M.G.M.A.M.R. Bucureşti, cu 
număr 11099/09.04.2015.

l Declar pierdut (nul) Ordinul prefec-
tului jud. Ilfov nr. 198 din data de 
05.03.2008 pe numele de Stan I. Adrian.

ANUNȚURI


