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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l ANGAJĂM SUDOR AUTORIZAT ISCIR ŞI INSTALATOR AUTORIZAT ANRE,
P E N T R U C O N S TA N ŢA .
0742.163.260; M.CIOATA@
AVIPRODGRUP.RO
l Atelier de creatie vestimentara dama, angajez croitoreasa
cu experienta, croit si executat
in masina, salariu atractiv si
bonusuri. 0721.204.451 Cotroceni.
l S.C. Călcătorie Industrială
S.R.L. cu sediul în comuna
Greci, Str. Stadionului nr.9, C1,
camera 1, C.F. 33344140, Nr.
O.R.C. J36/248/2014, Judeţul
Tulcea, telefon: 0745370410,
anunţă un post vacant meseria
menajeră, cod COR 911101.
Oferta este valabilă şi pentru
cetăţenii Uniunii Europene.
Cerinţe post: Seriozitate, disponibilitate pentru munca în
echipă, îndemânare, dexteritate, studii, şcoala generală,
experienţă în muncă 5 ani;
limbi cunoscute: -italiană nivel
avansat; -română nivel mediu;
-germană nivel mediu. Oferta:
Locul de muncă la sediul social,
punctul de lucru. Durata
contractului este pe perioadă
nedeterminată, cu data de începere a activităţii 24.05.2016. Se
oferă program de lucru 8 ore/zi,
salariu mediu, transport
asigurat, cazare asigurată.
Depuneţi personal CV-ul cel
târziu până la data de
23.05.2016, la următoarea
adresă: Localitatea Măcin, Str.
1 Decembrie nr.101, Jud.
Tulcea.
l U.M. 02400 Bucureşti, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs pentru
ocuparea, a trei posturi
temporar vacante de personal
civil contractual, de execuţie
referent II, cu studii medii, cu
minim 6 luni vechime în muncă
până la data depunerii dosarului, astfel: -03.06.2016, ora
10.00 –proba scrisă;
-09.06.2016, ora 10.00 –interviu;
-data limită de depunere a
dosarelor– 27.05.2016, ora
16.00. Depunerea dosarelor se
va face la sediul U.M. 02400
Bucureşti, str. Căderea Bastiliei
nr.13, sector 1, unde vor fi
afişate şi detaliile organizatorice. Concursul se va desfăşura
la sediul U.M. 02400 Bucureşti,
str. Căderea Bastiliei nr.13,
sector 1, Bucureşti. Datele de
contact ale secretariatului, la
telefon: 021.319.10.58 int. 103.

l Primăria comunei Ludești,
județul Dâmbovița, organizează
în data de 13 iunie şi 15 iunie
2016 concurs pentru ocuparea
următoarelor funcții contractuale de execuție: -Un post
șofer- microbuz școlar; -Un post
muncitor- compartiment administrativ cu atribuții de secretariat- corespondență. Dosarele
de concurs se depun până la
data de 2 iunie 2016, ora 10.
Proba scrisă se va desfășura în
data de 13 iunie 2016, ora 10 iar
interviul/ proba practică se va
desfășura în data de 15 iunie
2016, ora 10. Condițiile minime
de participare la concurs: 1.
Pentrul postul de șofer: -Studii
medii, absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -Permis de șofer
profesionist- categoria D;
-Atestat profesional pentru
transport persoane; 2. Pentru
postul de muncitor: -Studii
medii, absolvite cu diplomă de
bacalaureat. Relații suplimentare se pot obține de la sediul
Primăriei comunei Ludeștipersoana de contact Zamfira
Sorin, tel. 0345527186.
l Școala Gimnazială Nr.4, cu
sediul în localitatea Turnu
Măgurele, str.Chimiei, nr.18,
judeţul Teleorman, organizează
concurs conform Regulamentului cadru aprobat prin HG
NR.286/2011 cu modificările și
completările ulterioare, pentru
ocuparea funcţiei contractual
vacante de: Muncitor calificat
-1 post. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 22 iunie 2016, ora
10.00; -Proba interviu în data
de 23 iunie 2016, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii (învățământ obligatoriu de 12 ani); -vechime: 3
ani (în posturi similare); -să
dețină cel puţin una din calificările: instalator, electrician,
tâmplar, zidar, lăcătuş mecanic,
muncitor întreținere; -să fie
declarat apt medical şi apt
psihologic; -să aibă caracterizare de la ultimul loc de
muncă. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucratoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Şcolii
Gimnaziale Nr.4 Turnu Măgurele. Relaţii suplimentare la
sediul: Str.Chimiei, Nr.18,
Turnu Măgurele, persoană de
contact: Silimon Adrian
Emanuel, telefon: 0247.416.536,
fax: 0247.416.536, E-mail:
sc4turnumagurele@yahoo.com
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l Muzeul Bucovinei, cu sediul
în Suceava, str.Ştefan cel Mare,
nr.33, organizează în temeiul
H.G.nr. 286/2011, modificat şi
completat de H.G.nr.1027/2014,
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, de:
-Inginer de sistem, studii superioare, gr.IA -1 post, Biroul
Educaţie Marketing şi Comunicare; -Gestionar custode, studii
medii, tr.I -1 post, Serviciul
Memoriale/Casa memorială
Nicolae Labiș, Mălini.
Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
14.06.2016, ora 10.00; -proba
interviu se susţine într-un
termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
*Pentru postul de inginer de
sistem, studii superioare, gradul
IA -Biroul Educaţie Marketing
şi Comunicare: -studii superioare de specialitate absolvite cu
diplomă de licenţă în domeniul
informatic (Automatizări şi
calculatoare, Informatică,
Tehnologia informaţiei); -experienţă în domeniu: minim 6,5
ani vechime. *Pentru postul de
gestionar custode, studii medii,
treapta I -Serviciul Memoriale/
Casa memorială Nicolae Labiș,
Mălini: -studii liceale, cu
diplomă de bacalaureat;
-vechimea în muncă: 3,6 ani;
-cunoştinţe temeinice de limba
şi literatura română; -capacitate deplină de muncă, cu o
stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează; -cunoştinţe minime
de operare pe calculator; -limbi
străine, nivel minim (engleză,
franceză); -capacitate de gestionare a valorilor şi bunurilor;
-disponibilitate pentru lucru în
program prelungit, în condiţiile
legii. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afişării
anunţului, respectiv până în
data de 03.06.2016, ora 14.00, la
sediul instituţiei, din strada
Ştefan cel Mare, nr.33, Suceava.
Dosarele se vor verifica de către
comisia de concurs, iar rezultatele selectării dosarelor se vor

afişa la sediul instituţiei şi pe
site-ul: www.muzeulbucovinei.
ro. Informaţii suplimentare şi
bibliografia necesară se pot
obţine de la sediul instituţiei,
telefon: 0330.401.195/
0755.134.350, persoană de
contact: Ostafi Daniela.
l Spitalul Orăşenesc Făget, cu
sediul în localitatea Făget, str.
Spitalului, nr.4, judeţul Timiş,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: Infirmier
debutant -un post la secţia
medicină internă, compartimentul cronici, studii -şcoală
generală; Îngrijitor -un post la
compartimentul boli infecţioase, studii -şcoală generală;
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
13.06.2016, ora 10.00; -Proba
practică în data de 13.06.2016,
ora 13.00; -Proba interviu în
data de 13.06.2016, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-îndeplinesc condiţiile de studii;
-nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul; -au o stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează; -nu este necesară
vechimea în funcţia de infirmier
şi îngrijitor. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs până la data de:
03.06.2016, ora 15.00, la sediul
Spitalului Orăşenesc Făget, str.
Spitalului, nr. 4. Relaţii suplimentare la sediul: Spitalului
Orăşenesc Făget, persoană de
contact: Chelariu Belinda,
telefon: 0256.320.860, int.19,
fax: 0256.320.039.
l Spitalul Clinic Municipal
Filantropia Craiova, Dolj, organizează concurs la sediul din
localitatea Craiova, str. Filantropia, nr.1 pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante,
conform HG 286/2011- cu
modificări şi completări:
Muncitor calificat II- Electrician- Atelier de întreţinere- 1

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Mizil. Dosar de executare nr. 954. Nr. 3504 din
18.05.2016. Anunțul privind vânzarea pentru ansamblu de bunuri
imobile. S.F.O. Mizil anunță organizarea licitației în data de
06.06.2016, privind vânzarea ansamblului de bunuri imobile: 1).
Construcție (locuință P+E) în suprafață construită de 142,7 mp,
finalizată în proporție de 70%, situată în Urlați, str. Mărunțiș, nr.
88, jud. Prahova; 2). Teren curți construcții, în suprafață de 800
mp, situat în Urlați, str. Mărunțiș, nr. 88, jud. Prahova; 3). Teren
curți construcții, în suprafață de 2000 mp, situat în Urlați, str.
Mărunțiș, nr. 88, jud. Prahova. Prețul de pornire al licitației pentru
întreg ansamblu de bunuri imobile este de 161933 lei, total
(clădire + teren) din care: clădire în construcție - 125858 lei,
teren 2800 mp - 36075 lei. Terenul în suprafață de 2800 mp este
grevat de sarcini, în favoarea SC Suport Colect SRL, creditor de
rang I, cesionar al creditorului BCR SA Agenția Urlați. De
menționat și obligația de asigura acces și drept de folosință la o
locuință în suprafață de 78,77 mp și la anexa gospodărească a
acesteia aflate pe terenul scos la licitație, care aparțin
moștenitorilor debitoarei și nu se află sub sechestru ANAF.
Anunțul nr. 3504/18.05.2016 poate fi consultat la sediul organului
fiscal, la Primăria Urlați și pe site ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la
depunerea ofertelor, puteți apela numărul 0244.251.671,
persoana de contact: Mihai Niculina. Data afișării: 20.05.2016.

post. Concursul se va desfăşura
astfel: proba scrisă în data de
13.06.2016, ora 9.00, proba
practică în data de 16.06.2016,
ora 9.00, proba interviu în data
de 22.06.2016, ora 9.00. Pentru
participare la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: categoria
de calificare 3 sau 4; concurs
pentru ocuparea postului; 6 ani
vechime în meserie. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs până la data de
03.06.2016, ora 10.00 la sediul
Spitalului din str.N.Titulescu,
nr.40. Relaţii suplimentare la
sediul Spitalului din
str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul
RUONS, tel.0251/307.500.
l Spitalul Clinic Municipal
Filantropia Craiova, Dolj, organizează concurs la sediul din
localitatea Craiova, str. Filantropia, nr.1 pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante,
conform HG 286/2011- cu
modificări şi completări:
Muncitor calificat II- BucătarAdministrativ- 1 post.
Concursul se va desfăşura
astfel: proba scrisă în data de
13.06.2016, ora 13.00, proba
interviu în data de 16.06.2016,
ora 13.00. Pentru participare la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: nivel de calificare II,
concurs pentru ocuparea
postului; 3 ani vechime în
meserie. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs până la data de
03.06.2016, ora 10.00 la sediul
Spitalului din str.N.Titulescu,
nr.40. Relaţii suplimentare la
sediul Spitalului din
str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul
RUONS, tel.0251/307.500.
l Spitalul Clinic Municipal
Filantropia Craiova, Dolj, organizează concurs la sediul din
localitatea Craiova, str. Filantropia, nr.1 pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante,
conform HG 286/2011- cu
modificări şi completări: Spălătoreasă- Administrativ- 2
posturi. Concursul se va desfăşura astfel: proba scrisa în data
de 14.06.2016, ora 9.00, proba
interviu în data de 17.06.2016,
ora 9.00. Pentru participare la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: şcoala generală;
concurs pentru ocuparea
postului; nu necesită vechime.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs până
la data de 03.06.2016, ora 10.00
la sediul Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului din
str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul
RUONS, tel.0251/307.500.
l Spitalul Clinic Municipal
Filantropia Craiova, Dolj, organizează concurs la sediul din
localitatea Craiova, str. Filantropia, nr.1 pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante,
conform HG 286/2011- cu
modificări şi completări:
Paznic- Administrativ- 2
posturi. Concursul se va desfăşura astfel: proba scrisă în data
de 14.06.2016, ora 13.00, proba
interviu în data de 17.06.2016,

ora 13.00. Pentru participare la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: concurs pentru
ocuparea postului; diploma
şcoala generală; Atestat poliţie;
nu necesită vechime. Candidţii
vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de
03.06.2016, ora 10.00 la sediul
Spitalului din str.N.Titulescu,
nr.40. Relaţii suplimentare la
sediul Spitalului din
str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul
RUONS, tel.0251/307.500.
l Spitalul Clinic Municipal
Filantropia Craiova, Dolj, organizează concurs la sediul din
localitatea Craiova, str. Filantropia, nr.1 pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante,
conform HG 286/2011- cu
modificări şi completări: Îngrijitoare curăţenie- Cl.Med.I
(Comp.Gastroenterologie)- 1
post, Îngrijitoare curăţenieCl.Med.II- 2 posturi, Îngrijitoare curăţenie - Cl.Med.
II- Comp.Diabet- 1 post, Îngrijitoare curăţenie- Cl.Med.III- 1
post, Îngrijitoare curăţenieCl.Hematologie- 1 post, Îngrijitoare curăţenie- Cl. Obs-Gin I1 post, Îngrijitoare
curăţenie- Laborator unic de
analize medicale- 1 post, Îngrijitoare curăţenie- Ambulatoriul
de Spec.Copii- 1 post, Îngrijitoare curăţenie- Farmacia nr.
1- 1 post. Concursul se va
desfăşura astfel: proba scrisă în
data de 21.06.2016, ora 9.00,
proba interviu în data de
24.06.2016, ora 9.00. Pentru
participare la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: şcoala
generală; concurs pentru
ocuparea postului; nu necesită
vechime. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs până la data de
03.06.2016, ora 10.00 la sediul
Spitalului din str.N.Titulescu,
nr.40. Relaţii suplimentare la
sediul Spitalului din
str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul
RUONS, tel.0251/307.500.
l Spitalul Clinic Municipal
Filantropia Craiova, Dolj, organizează concurs la sediul din
localitatea Craiova, str. Filantropia, nr.1 pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante,
conform HG 286/2011- cu
modificări şi completări: Infirmieră- Cl.Obs-Ginecologie II- 2
posturi, Infirmieră debutantăCl.Obs-Ginecologie II- 1 post,
Infirmieră- Cl.A.T.I- 2 posturi,
Infirmieră debutantă- Cl.Pediatrie- 1 post, Infirmieră- Cl.Reabilitare Medicală -1 post,
Infirmieră- Camera de gardă
(OG)- 1 post. Concursul se va
desfăşura astfel: proba scrisă în
data de 21.06.2016, ora 13.00,
proba interviu în data de
24.06.2016, ora 13.00. Pentru
participare la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: pentru
postul de infirmieră: şcoala
generală; curs infirmieră,
concurs pentru ocuparea
postului; 6 luni vechime în activitate. Pentru postul de infirmieră debutantă: şcoala
generală; concurs pentru
ocuparea postului; nu necesită
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vechime. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs până la data de
03.06.2016, ora 10.00 la sediul
Spitalului din str.N.Titulescu,
nr.40. Relaţii suplimentare la
sediul Spitalului din
str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul
RUONS, tel.0251/307.500.
l Spitalul Clinic Municipal
Filantropia Craiova, Dolj organizează concurs la sediul din
localitatea Craiova, str. N.Titulescu, nr.40 pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante,
conform HG 286/2011- cu
modificări şi completări: Şef
Serviciu RUONS- Studii superioare IA- 1 post. Concursul se
va desfăşura astfel: proba scrisă
în data de 27.06.2016, ora 9.00,
proba interviu în data de
30.06.2016, ora 9.00. Pentru
participare la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: concurs
pentru ocuparea postului;
diploma de licenţă; 6 ani şi 6
luni vechime în specialitate.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs până
la data de 03.06.2016, ora 10.00
la sediul Spitalului din str. N.
Titulescu, nr.40. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului din
str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul
RUONS, tel. 0251/307.500.

PRESTĂRI SERVICII
l Executam lucrari acoperis
orice tip table, dulgherie,
burlane, izolari carton, ne
deplasam ori unde in tara.
0736.942.667.

VÂNZĂRI CASE
l Vând vilă nouă stațiunea
Băile Olănești, 263 mp cu 6
dormitoare, living – 40 mp;
încălzire podea; bucătărie mare,
2 bai, 3 WC-uri, încălzire pe
lemne, curent și solară; acces
gaze; curent mono și trifazic;
apă curentă + fântână, canalizare; magazie, foișor, 2 terase
deschise; parțial mobilată. Se
poate folosi și ca pensiune;
teren 1730 mp, poziție stradală.
Merită văzută. Preţ 420.000
Euro, negociabil. Pentru oferte
serioase, colaborăm şi cu agenţii
imobiliare. Relații la telefon:
0765/039813. Site vizualizare
poze: http://curieruldevalcea.ro/
anunturi/.

Craiova în ziua de joi,
16.06.2016, ora 8.30, completul
CMF1, în calitate de pârât în
dosarul nr.40242/215/2014,
având ca obiect stabilirea paternităţii- cu menţiunea de a se
prezenta la interogatoriu.
l Numitul Mihai Valentin Ilie,
cu domiciliul în Craiova, Str.
Lăcrămioarei, nr.11A (Bariera
Vâlcii) este citat în calitate de
pârât la Judecătoria Craiova în
dosarul civil nr.5885/215/2015,
având ca obiect divorţ cu
minori, cu termen la 07.06.2016,
ora 8.30 la complet CMF4, în
contradictoriu cu reclamanta
Mihai Liana Rosana.
l Tîrgae Daniel-Ovidiu, cu
ultim domiciliu cunoscut în
Com.Gighera, sat Nedeia, Jud.
Dolj, este chemat la Judecătoria
Segarcea, Jud.Dolj, în calitate
de pârât, în proces cu Tîrgae
Mariana-Veronica pentru divorţ
cu minori la termenul din 7
iunie 2016, ora 9.00, C1, Dosar
1358/304/2015.
l Numiţii Livanu Cornel şi
Livanu Felicia cu ultimul domiciliu cunoscut în localitatea
Botoşani, str.Dobosari, nr. 66A,
judeţul Botoşani, sunt citaţi la
Judecătoria Dorohoi pe data de
joi, 02.06.2016, ora 8,30, în calitate de pârâţi în Dosarul
4116/222/2015.
l Numitii Apostol Elena si
Apostol Ion, domiciliati in mun.
Bacau, Str. Letea Nr. 11, sc.C,
ap. 19, jud. Bacau, sunt citati la
j u d . S l a t i n a i n d o s n r.
4778/311/2013 pentru data de
17 mai 2016.
l Se citează pârâta Petre (fostă
Pop) Ana, la Judecătoria Braşov,
în data de 27.05.2016, sala J3,
ora 09.00, în dosarul nr.
12637/197/2014, în proces cu
reclamantul Dragomir Ovidiu,
având ca obiect „acţiune oblică”.
l Se citează numitul Munteanu
Mihai, în calitate de pârât în
proces cu Fejer Irina,
CNADNR SA şi Instituţia
Prefectului Braşov- SPCRP C Î V, î n d o s . N r.
23929/197/2015, Judecătoria
Braşov, cu obiect anulare proces
verbal+ obligaţia de „a face”,
pentru termenul din data de
25.05.2016, C31, ora 13.00.

CITAȚII

DIVERSE

l Armancu Rozina este
chemată la Judecătoria Rupea,
în 06.06.2016, ora 11, Dosar
876/293/2015, în proces cu
Puşcaş Livia şi Puşcaş GabrielaRozina pentru „partaj succesoral”.

l SC Ellenis Investment SRL,
cu sediul în Covasna, Str.Unirii
2/6/C/11, anunţă publicul interesat asupra depunerii documentaţiei pentru obţinerea
autorizaţiei de mediu pentru
activitatea de Alimentaţie
publică -Restaurant. Punct de
lucru în restaurant Pensiune
Elenis. Observaţii sau reclamaţii se pot depune la sediul
APM Covasna, Sf.Gheorghe,
Bd.Gen.Grigore Bălan, nr.10, în
termen de 30 zile de la apariţia
prezentului anunţ.

l Numitul Fricu Marian este
chemat la Judecatoria Buzau in
data de 15.06.2016, orele 9.00,
in calitate de parat, in dosar
nr.5955/200/2014, avand ca
obiect pretentii.
l Numitul Maynard Peter
John, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Regatul Unit al
Marii Britanii- 46 Nipsells
Chase, Mayland, Southend on
Sea, Chelmsford, CM3 6EJ,
Essex, este citat la Judecătoria

l SC Engie Romania SA, fostă
GDF Suez Energy Romania
SA, titular al proiectului
-Construire imobil „Registratură”, construire parcare si
modificare imprejmuire-

anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul de
mai sus, propus a fi amplasat in
Bucuresti, sector 4, Bd. Marasesti nr. 4-6. Proiectul deciziei
de incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucureşti
din Aleea Lacul Morii nr.1,
sector 6, în zilele de luni până
vineri, între orele 9.00-12.00,
precum si la urmatoarea adresa
de internet http://apmbuc.
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
26.05.2016.
l SC. Alex Creativ SRL-reprezentant Ilie Alexandru Aurel,
titular al proiectului Spalatorie
Auto anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei de incadrare de catre Agentia pentru
Protectia Mediului Ilfov in
cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului si
de evaluare adecvata, pentru
proiectul Spalatorie
Auto,propus a fi amplasat in
Oras Bragadiru, str.Sperantei,
nr.16, jud.Ilfov. Nu se supune
evaluarii impactului asupra
mediului si evaluarii adecvate.
Proiectul deciziei de incadrare
si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia
Mediului din Bucuresti, str.
Aleea Lacul Morii nr. 1, sector
6, in zilele de luni pana joi, orele
9-13,precum si la urmatoarea
a d r e s a d e i n t e r n e t w w w.
apm-ilfov.ro in terment de 5zile
de la data publicarii prezentului
anunt, pana la data de
24.05.2016.
l În dosar nr. 5175/288/2015, al
Judecătoriei Rm. Vâlcea,
sentinţa nr. 822/09 februarie
2016 a Judecătoriei Rm. Vâlcea,
instanța hotărăște: Admite
cererea astfel cum a fost formulată de reclamanta Akinci
Elena-Lavinia, CNP
2810310180942, cu domiciliul
în Vâlcea, B-dul Tineretului,
nr.4, bl.B2, sc.A, ap. 34, judeţul
Vâlcea, în contradictoriu cu
pârâtul Akinci Osman, cetăţean
turc, cu domiciliul procesual
ales la Av. Osman SuzenB a r o u l Av u k a t l a r i n d a n
Adiyaman, cu sediul Istiklal,
cad.Nr. 6/5, Adiyaman, Turcia
şi prin curator special, av.
Stănescu Ramona Luiza, cu
sediul în Rm. Vâlcea, Aleea
Ciocârliei, nr.3, bl.4, sc. B, ap. 6,
judeţul Vâlcea. Dispune desfacerea prin divorţ, din culpa
reclamantei, a căsătoriei încheiată la data de 21.03.2006 şi
trecută în Registrul de stare
civilă al Primăriei Rm. Vâlcea,
ca act transcris, la nr.105 din
aceeaşi dată. Dispune ca pe
viitor părţile să revină la
numele avut anterior căsătoriei,
reclamanta la acela de
,,Zguroiu’’. Cu drept de apel în
termen de 30 de zile de la
comunicare la instanţa ierarhic
superioară ce se va depune la
instanţa a cărei hotărâre se

atacă. Pronunţată în şedinţă
publică astăzi, 9 februarie 2016.
l S.C. Recycle International
SRL cu sediul în Șos. Alexandriei, nr. 229, Bragadiru, Jud.
Ilfov înregistrată la O.N.R.C. –
O . R . C . T. B . c u C . U . I . n r.
22389937 aduce spre informare
persoanelor interesate faptul că
s-a depus solicitarea pentru
emiterea autorizației de mediu
pentru activitatea de colectare
și valorificare deșeurilor nepericuloase. Desfășurată în Str.
Orhideelor, Nr.39 bis, Sector 1,
București. Informații se pot
solicita la sediul Agenției
Pentru Protecția Mediului
București din sectorul 6, Aleea
Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul
Morii – în spatele benzinariei
Lukoil), intre orele 09:00- 12:00,
de luni până vineri. Propuneri
sau contestații se pot depune la
sediul A.P.M. București în
termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunț.
Anunţ de participare pentru
acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local
Mihai Eminescu, pentru activitati non profit de interes general
pentru anul 2016. 1. Consiliul
Local Mihai Eminescu anunţă
acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Botoşani în activitati non
profit de interes general anul
fiscal 2016. 2. Autoritatea
Contractantă – Comuna Mihai
Eminescu prin Primaria
Comunei Mihai Eminescu, cu
sediul în loc. Ipotesti, judetul
Botosani, cod fiscal 350360, tel.
0231 512 183, fax 0231 506
201şi e-mail: primaria_me@
yahoo.com. 3. Reglementări
legale privind acordarea de
finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice
alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general cu
modificările şi completările;
Hotărârea Consiliului Local
Mihai Eminescu nr. 17 din 15
februarie 2016 pentru aprobarea Procedurii privind finantarile nerambursabile alocate de
la bugetul local pentru activitati
non profit de interes general. 4.
Durata finanţării: anul fiscal
2016. 5. Bugetul alocat programului: 100 mii lei. 6. Documentaţia de solicitare a finanţării

nerambursabile se găseşte pe
site-ul Consiliului Local Mihai
Eminescu – http://mihaieminescu.botosani.ro . 7. 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. 8. Data limita
de depunere a cererilor de
finantare la registratura institutiei este de 30 de zile de la
data publicarii anuntului in
Monitorul Oficial al Romaniei,
partea a VI-a, respectiv 21 iunie
2016, ORA 16,00. 9. Selectarea
si evaluarea proiectelor depuse
in vederea finantarii nerambursabile se face de catre comisiile
de evaluare in conformitate cu
p r e v e d e r i l e H C L n r. 1 7 /
15.02.2016, in perioada 22 – 30
iunie 2016. În cazul în care,
după prima sesiune sumele
alocate nu vor fi consumate, se
vor organiza alte sesiuni până
la consumarea integrală a
fondurilor. Lista finala a castigatorilor se aproba prin hotarare a Consiliului Local Mihai
Eminescu Propunerile comisiei
vor fi înaintate executivului
consiliului judeţean care va
întocmi proiectul de hotărâre
privind beneficiarii finanţării
nerambursabile. 10. După aprobarea proiectului de hotărâre
privind acordarea finanţării
nerambursabile solicitanţilor
selectaţi se va publica anunţul
de atribuire a contractelor de
finanţare nerambursabilă. 11.
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.

SOMAȚII
l A fost deschisă procedura de
declarare judecătorească a
morţii privind pe Tochera
Catarina (născută Ducsek), cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Sat Bacova, nr.543, Judeţul
Timiş, în prezent cu domiciliul
necunoscut. Această procedură
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face obiectul dosarului
nr.1288/252/1016 aflat pe rolul
Judecătoriei Lugoj, cu sediul în
Lugoj, str.20 decembrie 1989,
nr.13, Judeţul Timiş. Orice
persoană care cunoaşte date în
legătură cu susnumita este
rugată ca, în timp de două luni
de la publicarea acestui anunţ,
să comunice instanţei aceste
date, cu referire la dosarul mai
sus indicat.

ADUNĂRI GENERALE
l SC Legume Fructe Militari
SA, Bucureşti, B-dul.Iuliu
Maniu, nr.15, sector 6, RC:
J40/2159/1991 CUI: RO457704.
Convocator. Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC
Legume Fructe Militari SA, în
conformitate cu prevederile
Legii nr.31/1990 republicată şi
ale Actului Constitutiv al Societăţii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor, care va avea loc la
data de 22.06.2016, ora 12.00, în
Bucureşti, sector 6, strada
Murguta nr.2, Bloc 7, Parter, cu
următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea mutării sediului
societăţii din Bucureşti, B-dul.
Iuliu Maniu, nr.15, sector 6 în
Bucureşti, sector 6, strada
Murguta nr.2, Bloc 7, Parter, 2.
Aprobarea modificării actului
constitutiv al societăţii ca
urmare a mutării sediului
social. Astfel, art.3 al.1 din
Actul Constitutiv al societăţii se
modifică şi va avea următoarea
formulare: “Sediul societăţii
este în România, Municipiul
Bucureşti, strada Murguta nr.2,
Bloc 7 , Parter. Sediul poate fi
schimbat în altă localitate din
România, pe baza hotărârii
Adunării Generale a Acţionarilor, potrivit legii.” 3.Împuternicirea Preşedintelui
Consiliului de Administraţiedomnul Vasile Valerica să
semneze Actul Constitutiv în
forma actualizată. Data de
referinţă pentru acţionarii
îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi
să voteze în cadrul adunărilor
generale este data de
08.06.2016. În cazul în care
cvorumul de şedinţă nu va fi
întrunit în data de 22.06.2016,
se convoacă adunarea generală
pe data de 23.06.2016, la
aceeaşi adresă, la aceeaşi oră şi
cu aceeaşi ordine de zi. Începând cu data convocării docupublicitate
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ANUNȚURI

mentele şi materialele
informative referitoare la
ordinea de zi se pot consulta şi/
sau procura contra cost de la
sediul societăţii. Informaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul societăţii sau la numărul
de telefon 021/410.54.43. Acţionarii persoane fizice pot participa la adunarea generală a
acţionarilor direct sau prin
reprezentanţi, conform prevederilor legale, pe baza unor
procuri speciale. Acţionarii pot
obţine modele de procură
specială de la sediul societăţii
începând cu data convocării.
Procurile speciale vor fi depuse/
transmise la sediul societăţii
până la data de 20.06.2016, ora
16.00; procurile depuse după
această dată nu vor fi luate în
considerare. Acţionarii
persoane juridice pot participa
la adunarea generală a acţionarilor prin reprezentantul lor
legal sau prin persoana căreia i
s-a delegat competenţa de
reprezentare, pe baza unei
împuterniciri care va conţine
toate elementele de identificare
ale persoanei juridice şi ale
persoanei împuternicite. Presedinte al consiliului de administraţie, Vasile Valerica.

LICITAȚII
l Foraj Bucuresti SA București,
str. Cpt. Aviator Gheorghe
Demetriade, nr. 14, sector 1, cod
de identificare fiscală 1567268,
număr de ordine în registrul

comerţului J40/1864/1991, prin
lichidator judiciar VIA INSOLV
SPRL cu sediul in Ploieşti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Prahova, dosar nr.
14605/3/2011, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică la pretul de evaluare
redus cu 25%: - 4.563.372
actiuni, reprezentand 95,8013%
din capitalul social al Foradex
Vest SA Bucuresti, sector 1, str.
Milcov, nr. 5, cladirea C25,
J40/3266/2012, CUI 29948491,
la valoarea de 1,684425 lei/
actiune, respectiv 7.686.657,88
lei; - 891.951 actiuni, reprezentand 71,77% din capitalul social
al Foradex Valea Oltului SA
Bucuresti, sector 1, str. Cpt.
Aviator Gheorghe Demetriade,
nr. 14, cam. 1, J40/3251/2012,
CUI 29948360, la valoarea de
1,7742 lei/actiune, respectiv
1.582.499,46 lei. Persoanele
interesate vor achizitiona caietul
de prezentare de la sediul lichidatorului judiciar şi vor depune
oferta impreuna cu taxa de
garanţie de 5% din valoarea
stabilită pentru bunul scos la
vânzare până cel mai târziu în
preziua organizării licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în data de
26.05.2016, ora 14/00. In cazul
neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 02.06.2016
respectiv 09.06.2016 la aceeasi
ora la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244 519800.

VINERI / 20 MAI 2016
l La sediul Primăriei Comunei
Ciumeghiu situată în strada
Principală, nr.9, jud.Bihor, va
avea loc la data de 17.06.2016,
ora 12.00, licitaţie publică
deschisă în vederea atribuirii
prin concesiune a unui teren cu
suprafaţa de 10.003mp, situat
în comuna Ciumeghiu, sat
Ciumeghiu, judeţul Bihor,
având numerele cadastrale
50331, 50332, 50333, 50334,
50335, 50336, 50337, 50338,
50339 şi 50340, aparţinând
domeniului privat al comunei
Ciumeghiu. Terenul menţionat
mai sus se concesionează pe o
durată de 49 ani, iar redevenţa
este de 2.500Lei/ha/an, care se
va actualiza anual cu rata inflaţiei. În perioada 23.05.201617.06.2016, ora 10.00, are loc
primirea ofertelor, precum şi
vânzarea caietului de sarcini în
sumă de 100Lei, a garanţiei de
participare la licitaţie de 2% din
plata redevenţei pe ha/an şi a
instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea concesiunii. Alte informaţii la telefon
0259/392.009 sau la sediul
Consiliului local Ciumeghiu.
Persoane de contact: Viceprimar- Rostas Istvan şi d-na
Bucsa Mariana- Informaţii: tel/
fax:0259/392.009.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al OL Construct Development SRL desemnat prin

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale. Dosar de executare nr. 3138. Nr.
376 din 16.05.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile.
Anul 2016, luna 05, ziua 16. În temeiul art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 02, luna iunie, anul
2016, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, et. 6, cam. 609, jud. Prahova, se vor vinde
prin licitaţie publică deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei Trifu Mihaela Alina,
cu domiciliul fiscal în localitatea Târgovişte, Aleea Griviţa, nr. 6, bl. 6, sc. B, et. 3, ap. 34, jud.
Dâmboviţa: a). Apartament cu suprafaţa utilă de 34,37 mp împreună cu cota parte indiviză din
proprietate şi cota parte indiviză din teren, situat în localitatea Târgovişte, Aleea Griviţei, nr. 6 (fostă
str. Azurului), jud. Dâmboviţa, preţ de pornire al licitaţiei 66.468 lei (exclusiv TVA* ); b). Teren
intravilan în suprafaţă de 400 mp (din care 150 mp curţi construcţii şi 250 mp livadă), situat în
localitatea Valea Mare, punct Căminul Casei, com. Cândeşti, jud. Dâmboviţa, preţ de pornire al
licitaţiei 2.996 lei (exclusiv TVA* ). * ) cota de taxă pe valoarea adaugată aplicabilă pentru pentru
vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este 20%/ scutit de TVA conform art. 292, alin. (2), lit.
f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: D.G.R.F.P.
Ploieşti, A.J.F.P. Dâmboviţa, Sechestru, conform proces verbal nr. 155397/17.12.2014. Invităm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să prezinte
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plăţii taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din
totalul preţului de pornire al licitaţiei în contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneficiar D.G.R.F.P.
Ploiești, cod fiscal 2844910, Trezoreria Ploiești, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe
denumirea completă a ofertantului, CUI sau CNP; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de
Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte informațiile cu privire la identificarea ofertantului,
sediul social, capitalul social, asociații persoane fizice sau juridice, persoanele împuternicite,
domeniile de activitate, sediile secundare, faptele aflate sub incidența art. 21 din Legea 26/1990R;
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele
fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii
fiscale restante față de acestea: certificat de atestare fiscală și certificatul fiscal privind impozitele și
taxele locale, eliberate de autoritățile administrației publice centrale și locale din localitatea unde își au
domiciliul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Pentru
participarea la licitație, ofertanții depun la organul de executare competent pentru executarea silită a
bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv la D.G.R.F.P. Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, cu cel
puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute la art. 250, alin. 7 din Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele înscrise la licitație se pot
prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procură specială, autentică.
Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoană interpusă. La licitație documentele
solicitate în copie, vor fi prezentate în original pentru conformitate. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit
dispoziţiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru
din Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, jud. Prahova, la numărul de telefon 0244.407.710, interior 650.
Data afişării: 20.05.2016.

Sentinta Civila nr. 6098 din
data de 17.06.2014, pronuntata
in dosar nr. 18704/3/2013 aflat
pe rolul Tribunalului Bucuresti,
Sectia a VII a Civila, anunta
scoaterea la vanzare a bunului
imobil aflat in proprietatea OL
Construct Development SRL
constand in teren intravilan in
suprafata de 11.468,43 mp
situat in Bucuresti, Bd. Drumul
Gura Putnei, nr. 67-87, lot 1,
sector 3 prin licitatie publica cu
strigare, iar pretul de pornire va
fi de 1.089.000 euro exclusiv
TVA. Vanzarea bunului imobil
apartinand societatii falite se va
organiza in data de 27.05.2016
ora 14,00 prin licitatie publica
cu strigare. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78,
bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3,
unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini,
cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre
starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la
licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se pot
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3,
ap.39, sector 3. Costul unui
caiet de sarcini este de 1.000 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel. 021.227.28.81
l 1.Denumirea, adresa,
numărul de fax, adresa de
e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se
pot obţine, după caz, informaţii
suplimentare: Oraşul Băile
Herculane, Cod fiscal: 3227920,
cu sediul în Băile Herculane,
str.Mihai Eminescu, nr.10, jud.
Caraş Severin, cod poştal:
325200,
tel./fax:
0255.560.439/560.321, e-mail:
primbh@yahoo.com. 2.Hotărârea privind stabilirea modalităţii de gestiune: -Hotărârea
Consiliului Local Băile Herculane nr.25/29.04.2016, privind
stabilirea modalităţii de
gestiune a serviciului public
local de persoane în oraşul
Băile Herculane. 3.Aria teritorială, trasee -; traseu secundar
sezonier: Zona Vicol -Strand 7
Izvoare, dus-întors, în perioada
15.05-01.09 a fiecărui an. 4.
Serviciul/activitatea care
urmează să fie prestat/prestată/
furnizat/furnizată/detaliat/
detaliată pe activităţi: Serviciul
de transport public local de
persoane prin curse regulate.
5.Durata contractului de delegare a gestiunii: 3 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: a)Secretariat
Primărie, str.Mihai Eminescu,
nr.10, jud.Caraş Severin, cod
poştal: 325200, tel./fax:
0255.560.439/560.321, e-mail:
primbh@yahoo.com; b)modali-

tatea de obţinere a documentaţiei: pe suport de hârtie. 7.Dacă
este cazul, costul şi condiţiile de
plată în vederea obţinerii documentaţiei de delegare: 100Lei în
numerar. 8.Termenul limită de
depunere a ofertelor, data şi
ora, adresa la care se depun/
transmit ofertele: 24.06.2016,
ora 12.00. Adresa la care se
depun ofertele: Oraşul Băile
Herculane, str.Mihai Eminescu,
nr.10, Băile Herculane. 9.Data,
ora şi locul deschiderii ofertelor:
27.06.2016, ora 10.00, la sediul
Oraşului Băile Herculane, Str.
Mihai Eminescu, nr.10, jud.
Caraş Severin. 10.Dacă este
cazul, garanţiile solicitate: a)
garanţie de participare 1.000Lei
cu numerar sau ordin de plată.
11.Durata de valabilitate a
ofertei: 30 zile calendaristice de
la data depunerii ofertei.
l Organizatorul licitaţiei: Regia
Naţională a Pădurilor
-Romsilva prin Direcţia Silvică
Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca,
str. Bartok Bela, nr. 27, Tel.:
0264.420.908, 0264.420.909,
Fax: 0264.420.401, E-mail:
office@cluj.rosilva.ro. Data şi
ora desfăşurării licitaţiei:
31.05.2016. Locul desfăşurării
licitaţiei: Direcţia Silvică Cluj,
str. Bartok Bela, nr.27, Cluj-Napoca. 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 publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului
nr.924/2015 cu modificările şi
completările ulterioare. Data şi
ora organizării preselecţiei:
26.05.2016, ora 10.00. Data şi
ora limită până la care poate fi
depusă documentaţia pentru
preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 25.05.2016, ora 16.30.
Lista partizilor /loturilor /
pieselor care se licitează, preţul
de pornire a licitaţiei şi pasul de
licitare pentru fiecare partidă/
lot /piesă sunt afişate la sediul
organizatorului şi pe site-ul
Regiei Naţionale a Pădurilor
-Romsilva, www.rosilva.ro.
Volumul total de masă lemnoasă
pe picior oferit la licitaţie 6196
(mc), din care pe natură de
produse: -produse principale:
1268(mc); -produse secundare:
4679 (mc); -produse de igienă:
88 (mc); -produse accidentale:
161(mc); Şi respectiv pe specii şi
grupe de specii: -răşinoase: 2101
(mc); -fag: 1115 (mc); -stejari:
736(mc); -diverse specii tari:
1461 (mc); -diverse specii moi:
783 (mc). Volumul total de masă
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 978,666 (mc) din care pe
sortimente: -Lemn rotund
pentru furnire estetice: 0(mc);
-Lemn rotund pentru furnire
tehnice: 0(mc); -Lemn rotund
pentru cherestea: 299,975(mc);
-Lemn rotund pentru cherestea
sub STAS: 0 (mc); -Lemn rotund
despicat pt.ind.celulozei şi
hârtiei: 179,62(mc); -Lemn
pentru mină: 0(mc); -Lemn
pentru PAL şi PFL: 0 (mc);
-Lemn rotund de foioase şi
răşin.pt.construcţii: 79,711(mc);
-Lemn de foc: 118,5 (mc); -Alte
sortimente (mangal, bocşă,
crăci, snopi etc.): 0(mc);

-Cherestea: 0 (mc); -Lemn de
foc paletizat: 252 paleţi; 300,86
(mc); Şi respectiv pe specii şi
grupe de specii: -răşinoase:
310,62 (mc); -fag: 417,636 (mc);
-stejar, gorun: 13,24 (mc); -cer,
gârniţă: 39 (mc); -salcâm: 0
(mc); -cireş: 3 (mc); -paltin:
7.235 (mc); -frasin: 0 (mc); -tei:
0 (mc); -plop: 63,057(mc);
-diverse specii tari: 124,878(mc);
-diverse specii moi: 0 (mc).
Masa lemnoasă pe picior/fasonată şi cherestele oferită spre
vânzare nu provine din fondul
forestier proprietate publică,
certificat în sistemul Forest
Stewardship Council (FSC).
Partizile /loturile /piesele care
au parcurs procedura de licitaţie
de două ori vor face obiectul
negocierii în data de 31.05.2016
imediat dupa încheierea şedinţei
de licitaţie intermediară în
condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei
lemnoase aprobat cu HG
nr.924/2015 cu modificările şi
completările ulterioare şi a
prevederilor din Caietele de
sarcini ale licitaţiei. Caietele de
sarcini pot fi procurate de la
sediul organizatorului licitaţiei
începând cu data de: 19.05.2016.
Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
Operatorii economici/grupurile
de operatori economici admişi
pentru participarea la licitaţie
sunt obligaţi să achite, anterior
începerii şedinţei de licitaţie,
până cel târziu ora 11.00, în
contul D.S.Cluj, prin instrumente bancare legale decontabile, o garanţie de contractare
de 5% din valoarea de începere
a licitaţiei, pentru partizile/loturile/volumul de masă lemnoasă
pentru care sunt admise,
precum şi un tarif de participare la licitaţie de 100Lei. Documentul privind constituirea
garanţiei de contractare prevăzute la Art. 25, alin.(1) din
Regulamentul de valorificare a
masei lemnoase aprobat cu
H.G.nr.924/2015 cu modificările
şi completările ulterioare se
depune la secretariatul comisiei
de licitaţie anterior începerii
şedinţei de licitaţie. Operatorul
economic/grupul de operatori
economici, adjudecatari , din a
căror culpă exclusivă nu se
încheie contractul de vânzare-cumpărare în termenul
maxim legal admis, pierde
garanţia de contractare aferentă
partizii/lotului adjudecate şi
anularea adjudecării (conform
art.66, alin.2 din Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului
nr.924/2015 cu modificările şi
completările ulterioare). În
cazul rezilierii 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/ lotul
al căror contract de vânzare-cumpărare a făcut obiectul
rezilierii (conform art .66, alin. 3
din Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
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fondul forestier proprietate
publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.924/2015 cu
modificările şi completările ulterioare). Pentru informaţii şi date
suplimentare vă puteţi adresa
organizatorului licitaţiei.
Persoană de contact: -ing.Muste
Vasile, tel.: 0264.420.908;
0264.420.909.
l Organizatorul licitaţiei: Regia
Naţională a Pădurilor
-Romsilva prin Direcţia Silvică
Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca,
str. Bartok Bela, nr.27, Tel.:
0264.420.908, 0264.420.909,
Fax: 0264.420.401, E-mail:
office@cluj.rosilva.ro. Data şi
ora desfăşurării licitaţiei:
31.05.2016, ora 14.00. Locul
desfăşurării licitaţiei: Direcţia
Silvică Cluj, str.Bartok Bela,
nr.27, Cluj-Napoca. 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 publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015 cu modificările şi completările ulterioare.
Data şi ora organizării preselecţiei: 26.05.2016, ora 10.00. Data
şi ora limită până la care poate fi
depusă documentaţia pentru
preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 25.05.2016, ora 16.30.
Lista partizilor /loturilor /
pieselor care se licitează, preţul
de pornire a licitaţiei şi pasul de
licitare pentru fiecare partidă/
lot/piesă sunt afişate la sediul
organizatorului şi pe site-ul:
www.ocoalederegim.ro. Volumul
total de masă lemnoasă pe
picior oferit la licitaţie
2841(mc), din care pe natură de
produse: -produse principale:
0(mc); -produse secundare:
1549(mc); -produse de igienă: 42
(mc); -produse accidentale:
1250(mc); Şi respectiv pe specii
şi grupe de specii: -răşinoase:
2841 (mc); -fag: 0(mc); -stejari:
0(mc); -diverse specii tari: 0(mc);
-diverse specii moi: 0(mc).
Volumul total de masă lemnoasă
fasonată oferit la licitaţie
608,37(mc), din care pe sortimente: -Lemn rotund pentru
furnire estetice: 0(mc); -Lemn
rotund pentru furnire tehnice:
0(mc); -Lemn rotund pentru
cherestea: 43,36 (mc); -Lemn
rotund pentru cherestea sub
STAS: 0(mc); -Lemn rotund
despicat pt. ind. celulozei şi
hârtiei: 0 (mc); -Lemn pentru
mină: 0(mc); -Lemn pentru PAL
şi PFL: 0(mc); -Lemn rotund de
foioase şi răşin.pt.construcţii:
178,51(mc); -Lemn de foc:
386,5(mc); -Alte sortimente
(mangal, bocşă, crăci, snopi
etc.): 0 (mc); -Cherestea: 0(mc);
-Lemn de foc paletizat: 0 paleţi;
0 (mc); Şi respectiv pe specii şi
grupe de specii: -răşinoase:
551,01(mc); -fag: 57,36 (mc);
-stejar, gorun: 0 (mc); -cer,
gârniţă: 0(mc); -salcâm: 0 (mc);
-cireş: 0 (mc); -paltin: 0(mc);
-frasin: 0(mc); -tei: 0 (mc); -plop:
0(mc); -diverse specii tari: 0
(mc); -diverse specii moi: 0 (mc).
Masa lemnoasă pe picior/ fasonată şi cherestele oferită spre
vânzare nu provine din fondul
forestier proprietate publică a
unităţilor administrativ-teritoriale certificat în sistemul Forest

Stewardship Council (FSC).
Partizile /loturile/ piesele care
rămân neadjudecate prin procedură de licitaţie din data de
31.05.2016 nu fac obiectul negocierii şi vor fi oferite la o nouă
licitaţie în condiţiile prevăzute
de Regulamentul de valorificare
a masei lemnoase aprobat cu
HG nr.924/2015 cu modificările
şi completările ulterioare şi a
prevederilor din Caietele de
sarcini al licitaţiei. Caietele de
sarcini pot fi procurate de la
sediul organizatorului licitaţiei
începând cu data de: 19.05.2016.
Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
Operatorii economici/grupurile
de operatori economici admişi
pentru participarea la licitaţie
sunt obligati să achite, anterior
începerii şedinţei de licitaţie,
până cel târziu ora 11.00, în
contul D.S.Cluj, prin instrumente bancare legale decontabile, o garanţie de contractare de
5% din valoarea de începere a
licitaţiei, pentru partizile/ loturile/ volumul de masă lemnoasă
pentru care sunt admise,
precum şi un tarif de participare
la licitaţie de 100Lei. Documentul privind constituirea
garanţiei de contractare prevăzute la Art.25, alin.(1) din Regulamentul de valorificare a masei
lemnoase aprobat cu
H.G.nr.924/2015 cu modificările
şi completările ulterioare se
depune la secretariatul comisiei
de licitaţie anterior începerii
şedinţei de licitaţie. Operatorul
economic /grupul de operatori
economici, adjudecatari, din a
căror culpă exclusivă nu se
încheie contractul de vânzare-cumpărare în termenul
maxim legal admis, pierde
garanţia de contractare aferentă
partizii/lotului adjudecate şi
anularea adjudecării (conform
art.66, alin.2 din Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.
924/2015 cu modificările şi
completările ulterioare). În
cazul rezilierii 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 /lotul
al caror contract de vânzare
cumpărare a făcut obiectul rezilierii (conform art.66, alin.3 din
Regulamentul de valorificare a
masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.924/2015 cu modificările şi completările ulterioare).
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei. Persoană de
contact: -ing.Muste Vasile, tel.:
0264.420.908; 0264.420.909;
0730.653.008.
l În conformitate cu prevederile: Legii nr. 213/1998, Legii
nr.215/2001 -legea administraţiei
publice locale republicată, OUG
54/2006 republicată, Legea
nr.50/1991, subscrisa Unitatea
Administrativ -Teritorială
Comuna Gura Văii, judeţul

Bacău, reprezentată legal prin
p r i m a r d o m n u l Va l e r i c a
Mihalcea, vă invită să participaţi
la procedura de negociere
directă fără publicare în vederea
vânzării a 205 loturi (teren
+construcţii) situate în locaţia
Rotunda în domeniul privat al
comunei Gura Văii. Persoanele
interesate vor depune la sediul
primăriei o cerere de participare
până la data de 11.05.2016
menţionând lotul conform
centralizatorului de mai jos: Lot;
Va l o a r e L e i c u r s e u r o l a
23.09.2015, 1 euro =4.4207Lei;
Garanţia de participare 10%:
Lot 1; 15401,72 Lei; 1540,17 Lei.
Lot 2; 15826,11 Lei; 1582,61 Lei.
Lot 3; 16064,82 Lei; 1606,48 Lei.
Lot 4; 14747,46 Lei; 1474,75 Lei.
Lot 5; 15392,88 Lei; 1539,29 Lei.
Lot 6; 15941,04 Lei; 1594,10 Lei.
Lot 7; 16369,85 Lei; 1636,99 Lei.
Lot 8; 15384,04Lei; 1538,40Lei.
Lot 9; 15397,30 Lei; 1539,73 Lei.
Lot 10; 16330,07 Lei; 1633,01
Lei. Lot 11; 15888,00 Lei;
1588,80 Lei. Lot 12; 15366,35
Lei; 1536,64 Lei. Lot 13;
15335,41 Lei; 1533,54Lei. Lot 14;
15697,91Lei; 1569,79Lei. Lot 15;
15737,69 Lei; 1573,77 Lei. Lot
16; 14150,66 Lei; 1415,07Lei. Lot
17; 15622,75Lei; 1562,28Lei. Lot
18; 15857,05 Lei; 1585,71 Lei.
Lot 19; 14986,17 Lei; 1498,62Lei.
Lot 20; 15145,32Lei; 1514,53Lei.
Lot 21; 15339,83 Lei; 1533,98
Lei. Lot 22; 15370,77 Lei;
1537,08Lei. Lot 23; 10746,72Lei;
1074,67Lei. Lot 24; 15357,51 Lei;
1535,75 Lei. Lot 25; 15547,60
Lei; 1554,76Lei. Lot 26;
14972,91Lei; 1497,29Lei. Lot 27;
15313,30 Lei; 1531,33 Lei. Lot
28; 15083,43 Lei; 1508,34Lei. Lot
29; 15481,29Lei; 1548,13Lei. Lot
30; 14977,33 Lei; 1497,73 Lei.
Lot 31; 15671,38 Lei; 1567,14Lei.
Lot 32; 16524,58Lei; 1652,46Lei.
Lot 33; 15132,06 Lei; 1513,21
Lei. Lot 34; 11016,38 Lei;
1101,64Lei. Lot 35; 15773,06Lei;
1577,31Lei. Lot 36; 11268,36 Lei;
1126,84Lei. Lot 37; 14884,50 Lei;
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; 14875,66 Lei;
1487,57Lei. Lot 43; 15229,31Lei;
1522,93Lei. Lot 44; 14928,70Lei;
1492,87Lei. Lot 45; 15291,20 Lei;
1529,12Lei. Lot 46; 15304,46Lei;
1530,45Lei. Lot 47; 15039,22Lei;
1503,92Lei. Lot 48; 15410,56 Lei;
1541,06Lei. Lot 49; 15507,82Lei;
1550,78Lei. Lot 50; 15105,53Lei;
1510,55Lei. Lot 51; 15406,14 Lei;
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; 11268,36 Lei;
1126,84Lei. Lot 58; 15552,02Lei;
1555,20Lei. Lot 59; 15605,07Lei;
1560,51Lei. Lot 60; 15804,00 Lei;
1580,40Lei. Lot 61; 11175,53Lei;
1117,55Lei. Lot 62; 15109,95Lei;
1511,00Lei. Lot 63; 14880,08 Lei;
1488,01Lei. Lot 64; 15216,05Lei.
1521,60Lei. Lot 65; 14066,67Lei;
1406,67Lei. Lot 66; 15330,99 Lei;
1533,10Lei. Lot 67; 15423,82Lei;
1542,38Lei. Lot 68; 11047,33Lei;
1104,73Lei. Lot 69; 11078,27 Lei;
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; 15074,59 Lei;
1507,46Lei. Lot 76; 14579,47Lei;
1457,95Lei. Lot 77; 14849,13Lei;
1484,91Lei. Lot 78; 14977,33 Lei;
1497,73Lei. Lot 79; 14835,87Lei;
1483,59Lei. Lot 80; 14729,77Lei;
1472,98Lei. Lot 81; 14685,57 Lei;
1468,56Lei. Lot 82; 14906,60Lei;
1490,66Lei. Lot 83; 15070,17Lei;
1507,02Lei. Lot 84; 15609,49 Lei;
1560,95Lei. Lot 85; 12156,93Lei;
1215,69Lei. Lot 86; 15706,75Lei;
1570,67Lei. Lot 87; 13708,59 Lei;
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; 15154,16 Lei;
1515,42Lei. Lot 94; 14539,68Lei;
1453,97Lei. Lot 95; 14623,68Lei;
1462,37Lei. Lot 96; 10742,30Lei;
1074,23Lei. Lot 97; 14981,75Lei;
1498,18Lei. Lot 98; 14827,03Lei;
1482,70Lei. Lot 99; 11268,36Lei;
1126,84Lei. Lot 100;
13659,96Lei; 1366,00Lei. Lot
101; 10817,45Lei; 1081,75Lei;
Lot 102; 12594,57Lei;
1259,46Lei. Lot 103;
14619,25Lei; 1461,93Lei. Lot
104; 14707,67Lei; 1470,77Lei.
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;
1467,23Lei. 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; 1126,84Lei. Lot
119; 15052,48Lei; 1505,25Lei.
Lot 120; 13567,13Lei;
1356,71Lei. Lot 121;
12218,81Lei; 1221,88Lei. Lot
122; 11639,70Lei; 1163,97Lei.
Lot 123; 11860,74Lei;
1186,07Lei. Lot 124;
12515,00Lei; 1251,50Lei. Lot
125; 14804,92Lei; 1480,49Lei.
Lot 126; 14800,50Lei;
1480,05Lei. Lot 127;
14225,81Lei; 1422,58Lei. Lot
128; 14499,90Lei; 1449,99Lei.
Lot 129; 10724,62Lei;
1072,46Lei. Lot 130;
11423,09Lei; 1142,31Lei. Lot
131; 15198,37Lei; 1519,84Lei.
Lot 132; 15450,35Lei;
1545,03Lei. 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; 1139,21Lei. 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; 1560,07Lei.
Lot 147; 15459,19Lei;
1545,92Lei. Lot 148;
11392,14Lei; 1139,21Lei. Lot
149; 11387,72Lei; 1138,77Lei.
Lot 150; 15233,73Lei;

1523,37Lei. Lot 151;
15114,37Lei; 1511,44Lei. Lot
152; 14632,52Lei; 1463,25Lei.
Lot 153; 14327,49Lei;
1432,75Lei. Lot 154;
11445,19Lei; 1144,52Lei. Lot
155; 11330,25Lei; 1133,03Lei.
Lot 156; 11104,80Lei;
1110,48Lei. Lot 157;
11652,97Lei; 1165,30Lei. Lot
158; 14071,09Lei; 1407,11Lei.
Lot 159; 13982,67Lei;
1398,27Lei. Lot 160;
11635,28Lei; 1163,53Lei. 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; 1516,74Lei.
Lot 168; 15282,36L ei; 1528,24
Lei. Lot 169; 14950,81Lei;
1495,08Lei. Lot 170;
15353,09Lei; 1535,31Lei. Lot
171; 16139,98 Lei; 1614,00 Lei.
Lot 172; 12497,32Lei;
1249,73Lei. Lot 173;
17426,40Lei; 1742,64Lei. Lot
174; 14840,29 Lei; 1484,03 Lei.
Lot 175; 15445,93Lei;
1544,59Lei. Lot 176;
15609,49Lei; 1560,95Lei. Lot
177; 11268,36 Lei; 1126,84Lei.
Lot 178; 11268,36Lei;
1126,84Lei. Lot 179;
15056,90Lei; 1505,69Lei. Lot
180; 14022,46 Lei; 1402,25Lei.
Lot 181; 15808,42Lei;
1580,84Lei. Lot 182;
15224,89Lei; 1522,49Lei. Lot
183; 15012,70 Lei; 1501,27Lei.
Lot 184; 15750,95Lei;
1575,10Lei. Lot 185;
15569,71Lei; 1556,97Lei. Lot
186; 14964,07 Lei; 1496,41Lei.
Lot 187; 11387,72Lei;
1138,77Lei. Lot 188;
15361,93Lei; 1536,19Lei. Lot
189; 14897,76 Lei; 1489,78Lei.
Lot 190; 16007,35Lei;
1600,74Lei. Lot 191;
15132,06Lei; 1513,21Lei. Lot
192; 15017,12 Lei; 1501,71Lei.
Lot 193; 15388,46Lei;
1538,85Lei. Lot 194;
15048,06Lei; 1504,81Lei. Lot
195; 15030,38 Lei; 1503,04Lei.
Lot 196; 13549,45Lei;
1354,94Lei. Lot 197;
15658,12Lei; 1565,81Lei. Lot
198; 10874,92 Lei; 1087,49Lei.
Lot 199; 15295,62Lei;
1529,56Lei. Lot 200;
15052,48Lei; 1505,25Lei. Lot
201; 15357,51 Lei; 1535,75Lei.
Lot 202; 15781,90Lei;
1578,19Lei. Lot 203;
15423,82Lei; 1542,38Lei. Lot
204; 15481,29 Lei; 1548,13 Lei.
Lot 205; 15419,40 Lei; 1541,94
Lei. 1.Informaţii privind documentaţia de atribuire. 1.1.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. 1.2.Costul documentaţiei de atribuire: -Garanţia
de participare 10% din valoarea
totală a imobilului (teren
+construcţii). 1.3.Data limită
pentru solicitarea clarificărilor
este 14.05.2016-27.05.2016, ora
12.00. 2.Informaţii privind ofertele. 2.1.Data limită de depunere
a ofertelor este 30.05.2016, ora
08.00-15.00. 2.2.Ofertele vor fi
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depuse la Registratura Primăriei
comunei Gura Văii, jud.Bacău,
în plic sigilat, însoţit de o cerere
de depunere. 2.3.Ofertele se vor
d e p u n e î n t r- u n e x e m p l a r
original şi un exemplar copie.
3.Şedinţa publică de deschidere
a ofertelor se va desfăşura la
data de 31.05.2016, ora 16.00, la
sediul primăriei comunei Gura
Văii, jud.Bacău. 4.Litigiile de
orice fel sunt de competenţa
Judecătoriei Oneşti, cu sediul în
municipiul Oneşti, judeţul
Bacău, str.Tineretului, nr.1, tel.:
0234.311.913. 5.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate în vederea
publicării: 12.05.2016.

PIERDERI
l Pierdut certificat membru
CMDR seria AHX nr.28 emis de
Colegiul Medicilor Dentişti Iaşi
pe numele Roşca Dănuţ. Se
declară nul.
l Pierdut caiete curse ocazion a l e n a t i o n a l e n r. 2 9 8 4 1 ,
nr.67923 si nr.48013 apartinand
SC Jungheatu Trans S.R.L. Se
declara nule.
l Pierdut Atestat Profesional
Transport Persoane(categoria
D) pe numele Ionescu Nicolae.
Il declar nul.
l SC Ecoplast Industries Group
SRL, cu sediul social în Voluntari, Str.Drumul Potcoavei,
nr.120, Bl.D, Ap.2, jud. IF
J23/2104/2012, CUI
RO16464015, pierdut certificat
constatator punct de lucru
Vo l u n t a r i , S t r. D r u m u l
Potcoavei, nr.120, Ansamblul
Carina Residence, bl.A, et.3,
ap.13A, jud.IF. Il declară nul.
l SC Gradinariu Import Export
SRL, pierdut urmatoarele documente ale casei de marcat tip
DATECS, model MP55 seria
12127569: registru special,
cartea de interventii, declaratie
de instalare, certificate de atribuire a numarului de ordine
fiscal (DGFP); Le declaram nule.
l Pierdut autorizație transport
marfă, Turcia– terță cu seria
436744, REZ- GRE8069/16.02.2016, eliberată de
Agenția pentru Agendă Digitală
a României pe numele: S.C.
Vladanexpress Trans TIR
S.R.L.. Se declară nulă.
l S.C. Total Radiology S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, Sector 3,
Calea Dudeşti nr. 104-122,
a v â n d C . I . F. 2 0 0 6 1 9 6 7 ş i
J40/21394/2006, declar pierderea Registrului Unic de
Control de la sediu.
l S.C. Gibril Medical Consult
S.R.L. cu sediul în Bucureşti,
Sector 3, Calea Dudeşti nr.
104-122, având C.I.F. 30960472
şi J40/14032/2012, declar pierderea Registrului Unic de
Control de la sediu.

MATRIMONIALE
l Domn 40 ani caut doamnă cu
vârsta între 25-35 ani, fără obligaţii, pentru prietenie, căsătorie,
preferabil de la ţară.
0758/741271.

