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DIVERSE
l Oferim cursuri şi stagii, avizate 
ISCIR şi autorizare ANC, la cele 
mai avantajoase preţuri. Nu ezitaţi 
să ne contactaţi pentru oferte 
personalizate sau vizitaţi-ne pe 
www.nidri.ro

l Admite cererea formulată de 
reclamantul Chiriţoiu Constantin 
Valeriu, cu domiciliul în Mioveni, 
Bd. Dacia, bl. D1, sc. 8, et. 1, ap.3, 
Jud. Argeş, împotiva pârâtei Chiri-
ţoiu Ramona Florinela, domiciliată 
în Mioveni, str. 7 Septembrie 1485, 
bl.T4, sc.A, ap. 1, Jud. Argeş. 
Îndreaptă erorile materiale strecu-
r a t e  î n  s e n t i n ţ a  c i v i l ă 
nr.7082/11.12.2007,  pronunţată în 
dosarul nr.7397/280/2007 al Jude-
cătoriei Piteşti în sensul că în loc de 
"Chiriţoiu Ramona Florentina" se 
va consemna în mod corect "Chiri-
ţoiu Ramona Florinela" şi în loc de 
"Chiriţoiu Roxana Adriana" se va 
consemna în mod corect "Chiriţoiu 
Adriana-Roxana". Cu drept de apel 
în termen de 15 zile de la comuni-
care. Pronunţată în sedinţa publică 
de la 24.05.2011

NOTIFICĂRI  
l Descendenti defunctului Zanfir 
Stefan (nascut Oanţă Stefan,nascut 
la data 24.09.1947 decedat la data 
15.12.2014) fost ultim domiciliu 
Loc. Bucuresti, str. Pucheni 139-149 
bl.4, sc.A. Sunt citati sa se prezinte 
in vederea dezvoltari succesiuni la 
sediul S.P.N Miu si Molcut din 
Bucuresti Calea Floreasca nr.33 
Ap.4 sc.1, parter pe data de 
23.06.2016 ora 16, impreuna cu 
certificatul de nastere si buletinul.

LICITAȚII  
l A.N.I.F. Filiala Teritorială de 
Îmbunătăţiri Funciare Timiş-
Mureş Inferior, cu sediul în munici-
piul Timişoara, str. Coriolan 
Brediceanu, nr. 8, et. III-IV, judeţul 
Timiş, organizează licitaţii de 
vânzare a mijloacelor fixe aprobate 
la casare în oraşele Timişoara şi 
Reşiţa. Listele cu mijloacele fixe se 
pot consulta la sediile administra-
tive din oraşele precizate mai sus, 
pentru Timişoara, str. Coriolan 
Brediceanu, nr. 8, et. III, munici-
piul Timişoara,  jud. Timiş, pentru 
Reşiţa, str. Sportului nr. 4A, muni-
cipiul Reşiţa, jud. Caraş Severin. 
Mijloacele fixe pot fi vizionate la 
locurile de depozitare, informaţii se 
obţin la numerele de telefon menţi-
onate mai jos. Licitaţiile vor avea 
loc în municipiul Timişoara, str. 
Coriolan Brediceanu, nr. 8, et. III, 
în data de 07.07.2016, ora 10:00, în 
municipiul Reşiţa, str. Sportului nr. 
4A, în data de 07.07.2016, ora 
10:00. Următoarele licitaţii în cazul 
de neadjudecare vor avea loc în 
municipiul Timişoara, str. Coriolan 
Brediceanu, nr. 8, et. III, în datele 
de 14.07.2016, ora 10:00 şi 
21.07.2016, ora 10:00, în municipiul 
Reşiţa, str. Sportului nr. 4A, în 
datele de 14.07.2016, ora 10:00 şi 
21.07.2016, ora 10:00. Datele supli-
mentare privind organizarea licita-
ţiilor, condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească potenţialii achizitori 
pentru a fi admişi la licitaţie, preţul 
de pornire a licitaţiei, precum şi 
cota de cheltuieli de participare, se 
pot obţine la Timişoara telefon: 
0256-203230, Reşiţa telefon: 0255-
229168”

l Anunţ privind organizarea licita-
ţiei intermediare pentru vânzarea 
de masă lemnoasă pe picior şi masă 
l emnoasă  fasonată  pentru 
producţia anului 2016: Organiza-

torul licitaţiei: Direcţia Silvică 
Argeş, str. Trivale nr. 82, Mun. 
Piteşti, jud. Argeş, tel. 0248/213434; 
fax 0248/214099, e-mail office@
silvapit.ro. Data şi ora desfăşurării 
licitaţiei: 01 iulie 2016, ora 10.00. 
Locul desfăşurării licitaţiei: Sala de 
şedinţe a Direcţiei Silvice Argeş, 
strada Trivale, nr. 82, Piteşti, 
judeţul Argeş. Tipul licitaţiei: lici-
taţie publică cu strigare. Licitaţia 
este organizată şi se va desfăşura 
conform prevederilor Regulamen-
tului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea  Guvernu lu i  nr. 
924/2015 cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Data şi ora organi-
zării preselecţiei: 28 iunie 2016, ora 
10.00. Data şi ora-limită până la 
care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la 
licitaţie: 27 iunie 2016, ora 16.30.  
Lista partizilor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei şi pasul 
de licitare pentru fiecare partidă 
sunt afişate la sediul organizato-
rului şi pe site-ul www.rosilva.ro. 
Volumul total de masă lemnoasă pe 
picior oferit la licitaţie 5626 m3, din 
care pe natură de produse: produse 
principale: 705 (m3);  produse 
secundare: 4921(m3) şi, respectiv, 
pe specii şi grupe de specii: răşi-
noase: 1989 (m3);  fag: 2061 
(m3); stejari: 77 (m3); diverse tari: 
738 (m3); diverse moi:  761 
(m3).  Volumul total de masă 
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 
752,91 m3, din care pe sortimente:  
lemn pentru cherestea: 564,61 
(m3);  lemn rotund de foioase şi 
răşinoase pentru construcţii: 171,29 
(m3); lemn de foc: 17,02 (m3) şi, 
respectiv, pe specii şi grupe de 
specii: răşinoase: 80,77 (m3); fag: 
413,38 (m3); stejar, gorun: 31,38 
(m3); gârniţă: 2,0 (m3); salcâm: 
(m3); cireş: 17,0 (m3);  paltin: 110,2 
(m3); plop: 24,94 (m3); frasin: 15,4 
(m3);  diverse tari: 41,47 (m3); 
diverse moi: 12,83 (m3). Masa 
lemnoasă pe picior şi fasonată 
oferită spre vânzare de la O.S. 
Aninoasa, Cotmeana, Curtea de 
Argeş, Domneşti, Muşăteşti, Şuici, 
Vidraru provine din fondul fores-
tier proprietate publică a statului, 
certificat în sistemul Forest Stewar-
dship Council (FSC) ®.-(FSC-
C109255). Masa lemnoasă pe picior 
şi fasonată oferită spre vânzare de 
la O.S. Câmpulung ,Costeşti , 
Piteşti şi Topoloveni provine din 
fondul forestier proprietate publică 
a statului, necertificat în sistemul 
Forest Stewardship Council (FSC) 
®.-(FSC-C109255). Masa lemnoasă 
pe picior şi fasonată rămasă 
neadjudecată după încheierea lici-
taţiei se poate adjudeca prin nego-
ciere, în aceeaşi zi, în condiţiile 
prevăzute de prezentul regulament 
şi de alte reglementări în vigoare 
(pot face obiectul negocierii parti-
zile de la O.S. Câmpulung, O.S. 
Costeşti şi O.S. Domneşti - masa 
lemnoasă pe picior şi loturile/parti-
zile marcate pe lista de licitaţie cu 
nr. 2 la coloana cu nr. licitaţiei - în 
cazul masei lemnoase fasonate). 
Caietele de sarcini pot fi procurate 
de la sediul Direcţiei Silvice Argeş 
începând cu data de: 22.06. 2016. 
Alte informaţii privind organizarea 
şi desfăşurarea licitaţiei: Pentru 
participarea la licitaţie, solicitantul 
trebuie să depună, anterior datei 
preselecţiei, o cerere de înscriere la 
licitaţie, la care trebuie să anexeze 
următoarele documente, în copie, 
certificate pentru conformitate cu 
originalul de către reprezentantul 
legal al operatorului economic: a) 
actul constitutiv al operatorului 
economic/grupului de operatori 
economici; b) documentul de înre-

gistrare a operatorului economic/
grupului de operatori economici la 
oficiul registrului comerţului sau, 
după caz, documentul echivalent 
de înregistrare, în cazul operato-
rilor economici/grupurilor de 
operatori economici străini;  c) 
certificatul constatator privind 
operatorul economic/grupul de 
operatori economici, eliberat de 
oficiul registrul comerţului, prin 
serviciul online Info Cert, cu cel 
mult 15 zile calendaristice înainte 
de data preselecţiei (certificatul 
constatator se poate obţine 
accesând adresa:
https://portal.onrc.ro/ONRCPor-
talWeb/appmanager/myONRC/
signup?p=infoCert#s4. d) decla-
raţia pe propria răspundere a 
reprezentantului legal al operato-
rului economic/grupului de opera-
tori economici că nu are datorii 
restante faţă de administratorii 
fondului forestier proprietate 
publică a statului;  e) certificatul de 
atestare pentru lucrări de exploa-
tare forestieră al operatorului 
economic/grupului de operatori 
economici, valabil şi cu anexa aces-
tuia completată la zi, sau docu-
mentul s imilar recunoscut/
echivalat de autoritatea de resort 
din România, în cazul operatorilor 
economici/grupurilor de operatori 
economici străini; f) declaraţia pe 
propria răspundere a reprezentan-
tului legal al operatorului economic 
privind apartenenţa/neapartenenţa 
la un grup de operatori economici, 
aşa cum este definit la art. 1, lit. e), 
din HG 924/2015;  g) declaraţia pe 
propria răspundere a reprezentan-
tului  legal  al  operatorului 
economic/grupului de operatori 
economici privind capacitatea 
proprie de procesare pentru opera-
torii economici care cumpără masa 
lemnoasa în condiţiile art.7 din HG 
924/2015; h) atestarea capacităţii 
de industrializare a lemnului 
fasonat pentru producătorii din 
industria mobilei conform art.71 
alin (2) din HG 924/2015. Docu-
mentele prevăzute mai sus se 
depun la registratură Direcţiei 
Silvice Argeş sau se pot trimite prin 
poştă, fax (la nr. 0248214099) sau 
prin poşta electronică în format 
pdf (la adresele fond@silvapit.ro, 
office@pitesti.rosilva.ro, office@
silvapit.ro), până cel mai târziu la 
data de 27.06.2016, ora 16.30. 
Operatorii economici/grupurile de 
operatori economici care nu au 
sediul în România depun docu-
mentele de înscriere la licitaţie atât 
în limba oficială a ţării de origine, 
cât şi traduceri oficiale ale acestora 
în limba română.   Neîncheierea 
contractului de vânzare-cumpărare 
a masei lemnoase adjudecate în 
termenul maxim de 10 zile lucră-
toare, stabilit prin caietul de sarcini, 
din culpă exclusivă a operatorului 
economic/grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru masa 
lemnoasă respectivă şi pierderea 
garanţiei de contractare aferente. 
Rezilierea contractului de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase 
adjudecate din culpă exclusivă a 
operatorului economic/grupului de 
operatori economici adjudecatar, 
atrage pierderea garanţiei de 
contractare aferente , precum şi a 
dreptului de  participare  la  lici-
taţie/negociere pentru partida al 
cărei contract de vânzare-cumpa-
rare a făcut obiectul rezilierii. Lista 
partizilor şi caietul de sarcini se pot 
consulta la sediul D.S. Argeş, la 
sediile ocoalelor silvice din subor-
dine şi pe internet la adresa www.
rosilva.ro. Pentru informaţii şi date 
suplimentare vă puteţi adresa orga-
nizatorului licitaţiei: D.S. Arges-

Birou Tehnic, persoană de contact 
Irinel ŞUŞALĂ, tel. 0731800338, 
0248/213434, fax 0248-214099.

l Anunţ  privind organizarea lici-
taţiei intermediare pentru vânzarea 
de masă lemnoasă  fasonata pentru 
producţia anului 2016: Organiza-
torul licitaţiei: Direcţia Silvică 
Argeş, str. Trivale nr. 82, Mun. 
Piteşti, jud. Argeş, tel.0248/213434; 
fax 0248/214099 , e-mail office@
silvapit.ro. Data şi ora desfăşurării 
licitaţiei: 01 iulie 2016, ora 10.00. 
Locul desfăşurării licitaţiei: Sala de 
şedinţe a Direcţiei Silvice Argeş, 
strada Trivale , nr. 82, Piteşti, 
judeţul Argeş. Tipul licitaţiei: lici-
taţie publică cu strigare. Licitaţia 
este organizată în urma dispoziţi-
ilor din Ordonanţa nr. 1163/P/2011 
din data de 30.03.2016 a Parche-
tului de pe lângă Tribunalul Argeş 
şi se va desfăşura conform prevede-
rilor Regulamentului de valorifi-
care 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: 28 iunie 
2016, ora 10.00. Data şi ora-limită 
până la care poate fi depusă docu-
mentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: 27 iunie 2016, 
ora 16.30. Lista loturilor care se 
licitează, preţul de pornire a licita-
ţiei şi pasul de licitare pentru 
fiecare partidă sunt afişate la sediul 
organizatorului şi pe site-ul www.
rosilva.ro. Volumul total de masă 
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 
2342.54 m3,  din care pe sorti-
m e n t e :   c h e r e s t e a :  2 0 8 . 8 6 
(m3);  lemn pentru cherestea: 
2091.49 (m3); lemn de foc: 42.19 
(m3) şi, respectiv, pe specii şi grupe 
de specii:  răşinoase: 2297.03 
(m3); fag: 34.91 (m3); paltin: 10.60 
(m3). Masa lemnoasă fasonata  
rămasă neadjudecată după înche-
ierea licitaţiei  se poate adjudeca 
prin negociere, în aceeaşi zi , în 
condiţiile prevăzute de prezentul 
regulament şi de alte reglementări 
în vigoare. Caietele de sarcini pot fi 
procurate de la sediul Direcţiei 
Silvice Argeş începând cu data de: 
22.06. 2016. Alte informaţii privind 
organizarea şi desfăşurarea licita-
ţiei: Pentru participarea la licitaţie, 
solicitantul trebuie să depună, 
anterior datei preselecţiei, o cerere 
de înscriere la licitaţie,  la care 
trebuie să anexeze următoarele 
documente, în copie, certificate 
pentru conformitate cu originalul 
de către reprezentantul legal al 
operatorului economic: a) actul 
const i tut iv  al  operatorului 
economic/grupului de operatori 
economici; b) documentul de înre-
gistrare a operatorului economic/
grupului de operatori economici la 
oficiul registrului comerţului sau, 
după caz, documentul echivalent 
de înregistrare, în cazul operato-
rilor economici/grupurilor de 
operatori economici străini;  c) 
certificatul constatator privind 
operatorul economic/grupul de 
operatori economici, eliberat de 
oficiul registrul comerţului, prin 
serviciul online Info Cert , cu cel 
mult 15 zile calendaristice înainte 
de data preselecţiei (certificatul 
constatator se poate obţine 
accesând adresa: https://portal.
onrc.ro/ONRCPortalWeb/appma-
nager/myONRC/signup?p=info-
Cert#s4).d) declaraţia pe propria 
răspundere a reprezentantului legal 
al operatorului economic/grupului 
de operatori economici că nu are 
datorii restante faţă de administra-
torii fondului forestier proprietate 
publică a statului; e) declaraţia pe 
propria răspundere a reprezentan-

tului legal al operatorului economic 
privind apartenenţa/neapartenenţa 
la un grup de operatori economici, 
aşa cum este definit la art. 1 lit. e) 
din HG 924/2015; f) declaraţia pe 
propria răspundere a reprezentan-
tului  legal  al  operatorului 
economic/grupului de operatori 
economici privind capacitatea 
proprie de procesare pentru opera-
torii economici care cumpără masa 
lemnoasa în condiţiile art.7 din HG 
924/2015; g) atestarea capacităţii de 
industrializare a lemnului fasonat 
pentru producătorii din industria 
mobilei conform art.71 alin (2) din 
HG 924/2015. Documentele prevă-
zute mai sus se depun la registra-
tură Direcţiei Silvice Argeş sau se 
pot trimite prin poştă, fax ( la nr. 
0248214099 ) sau prin poşta elec-
tronică în format pdf ( la adresele 
fond@silvapit.ro , office@pitesti.
rosilva.ro , office @silvapit.ro ) , 
până cel mai târziu la data de 
27.06.2016, ora 16.30. Operatorii 
economici/grupurile de operatori 
economici care nu au sediul în 
România depun documentele de 
înscriere la licitaţie atât în limba 
oficială a ţării de origine, cât şi 
traduceri oficiale ale acestora în 
limba română.  Neîncheierea 
contractului de vânzare-cumpărare 
a masei lemnoase adjudecate în 
termenul maxim de 10 zile lucră-
toare, stabilit prin caietul de sarcini, 
din culpă exclusivă a operatorului 
economic/grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru masa 
lemnoasă respectivă şi pierderea 
garanţiei de contractare aferente. 
Rezilierea contractului de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase 
adjudecate din culpă exclusivă a 
operatorului economic/grupului de 
operatori economici adjudecatar, 
atrage pierderea garanţiei de 
contractare aferente , precum şi a 
dreptului de  participare  la  lici-
taţie/negociere pentru lotul al cărei 
contract de vânzare -cumparare a 
făcut obiectul rezilierii. Masa 
lemnoasă a fost indisponibilizată 
prin sechestru prin dispoziţia 
Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Argeş şi lăsată în custodia repre-
zentanţilor SC IONI LIV FOREST 
SRL, în depozitul situat în punctul 
de lucru "Sub Mal", din com. 
Pietroşani, sat Găneşti, jud. Argeş. 
Lista partizilor şi caietul de sarcini 
se pot consulta la sediul D.S. Argeş, 
la sediile ocoalelor silvice din subor-
dine şi pe internet la adresa www.
rosilva.ro. Pentru informaţii şi date 
suplimentare vă puteţi adresa orga-
nizatorului licitaţiei: D.S. Argeş - 
Birou Tehnic, persoana de contact 
Irinel ŞUŞALĂ, tel. 0731800338, 
0248/213434, fax 0248-214099.

l Anunț privind organizarea licita-
ţiei intermediare pentru vânzarea 
de masă lemnoasă pe picior şi de 
masă lemnoasă fasonată şi cheres-
tele- producția anului 2016. Orga-
nizatorul licitaţiei: Regia Naţională 
a Pădurilor -Romsilva prin Direcţia 
Silvică Cluj, cu sediul în Cluj-Na-
poca, 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: 30.06.2016, ora 12.00. 
Locul desfăşurării licitaţiei: 
Direcţia Silvică Cluj, str.Bartok 
Bela, nr.27, Cluj-Napoca. Tipul 
licitaţiei: licitaţie publică cu stri-
gare. Licitaţia este organizată şi se 
va desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul fores-
tier proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului, 
nr.924/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data şi ora 

organizării preselecţiei: 27.06.2016, 
ora 10.00. Data şi ora limită până la 
care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la 
licitaţie: 24.06.2016, ora 14.00. Lista 
partizilor /loturilor /pieselor care se 
licitează, preţul de pornire a licita-
ţiei şi pasul de licitare pentru 
fiecare partidă/ lot/ piesă sunt 
afişate la sediul organizatorului şi 
pe site-ul Regiei Naţionale a Pădu-
rilor –Romsilva: www.rosilva.ro. 
Volumul total de masă lemnoasă pe 
picior oferit la licitaţie 9080 (mc), 
din care pe natura de produse: 
-produse principale: 1505 (mc); 
-produse secundare: 3029 (mc); 
-produse de igienă: 2518 (mc); 
-produse accidentale: 2028 (mc); şi 
respectiv pe specii şi grupe de 
specii: -răsinoase: 3831 (mc); -fag: 
1078 (mc); -stejari: 2139(mc); 
-diverse specii tari: 1442(mc); 
-diverse specii moi: 590(mc). 
Volumul total de masă lemnoasă 
fasonată oferi t  la  l ic i taţ ie 
591,871(mc) din care pe sortimente: 
-Lemn rotund pentru furnire este-
tice: 0 (mc); -Lemn rotund pentru 
furnire tehnice: 0 (mc); -Lemn 
rotund pentru cherestea: 184,675 
(mc); -Lemn rotund pentru 
cherestea sub Stas: 0 (mc); -Lemn 
rotund despicat pentru ind.celu-
lozei şi hârtiei: 172 (mc); -Lemn 
pentru mină: 0 (mc); -Lemn pentru 
PAL şi PFL: 0 (mc); -Lemn rotund 
de foioase  ş i  răş in pentru 
construcții: 29,036 (mc); -Lemn de 
foc: 70,5 (mc); -Alte sortimente 
(mangal, bocsa, craci, snopi, etc): 0 
(mc); -Cherestea: 0 (mc); -Lemn de 
foc paletizat: 112 paleți; 135,66 
(mc); şi respectiv pe specii şi grupe 
de specii: -răşinoase: 234,7 (mc); 
-fag: 216,436 (mc); -stejar, gorun: 
13,24 (mc); -cer, gârniţă: 0 (mc); 
-salcâm: 0 (mc); -cireş: 3 (mc); 
-paltin: 7.235 (mc); -frasin: 0 (mc); 
-tei: 0(mc); -plop: 40 (mc); -diverse 
specii tari: 77,26 (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). Parti-
zile/loturile/piesele care au parcurs 
procedura de licitație de două ori 
vor face obiectul negocierii în data 
de 30.06.2016, imediat dupa înche-
ierea şedinți de licitație interme-
diară în condițiile prevăzute de 
Regulamentul de valorificare a 
masei lemnoase aprobat cu HG, 
nr.924/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a preve-
derilor din caietele de sarcini ale 
licitației. Caietele de sarcini pot fi 
procurate de la sediul organizato-
rului licitaţiei începând cu data de: 
17.06.2016. Alte informaţii privind 
organizarea şi desfăşurarea licita-
ţiei: 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 decon-
tabile, o garanţie de contractare de 
5% din valoarea de începere a lici-
taţiei, pentru partizile/loturile/ 
volumul de masă lemnoasă pentru 
care sunt admise, precum şi un 
tarif de participare la licitaţie de 
100Lei. Documentul privind consti-
tuirea garanței 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 comple-
tările ulterioare se depune la secre-
tariatul comisiei de licitație anterior 
începerii şedinței de licitație. 
Operatorul economic/grupul de 
operatori economici, adjudecări, 
din a căror culpă exclusivă nu se 
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încheie contractul de vânzare-cum-
părare în termenul maxim legal 
admis, pierde garanția de contrac-
tare aferentă partizii/lotului adju-
decate și anularea adjudecării 
(conform art.66, alin.2, din Regula-
mentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
Hotararea Guvernului, nr.924/2015, 
cu modificările și completările ulte-
rioare). În cazul rezilierii contrac-
tului de vănzare-cumpărare a 
masei lemnoase adjudecate din 
culpa exclusivă a operatorului 
economic/grupului de operatori 
economici adjudecate atrage pier-
derea garanției de contractare 
aferente, precum și a dreptului de 
participare la licitație/ 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 fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului, nr.924/2015, cu modifi-
cările și completările ulterioare). 
Pentru informaţii și date suplimen-
tare vă puteţi adresa organizato-
rului licitaţiei. Persoana de contact: 
-ing.Muste Vasile, tel: 0264.420.908; 
0264.420.909.

l Anunț privind organizarea licita-
ţiei intermediare pentru vânzarea 
de masă lemnoasă pe picior și de 
masă lemnoasă fasonată și cheres-
tele din fondul forestier proprietate 
publică a unităților administra-
tiv-teritoriale, producția anului 
2016. Organizatorul licitaţiei: 
Regia Naţională a Pădurilor –
Romsilva prin Direcţia Silvică 
Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str.
B a r t o k  B e l a ,  n r. 2 7 ,  Te l : 
0264.420.908, 0264.420.909, Fax: 

0264.420.401, e-mail: office@cluj.
rosilva.ro. Data și ora desfășurării 
licitaţiei: 30.06.2016, ora 13.00. 
Locul desfășurării licitaţiei: 
Direcţia Silvică Cluj, str.Bartok 
Bela, nr.27, Cluj-Napoca. Tipul 
licitaţiei: licitaţie publică cu stri-
gare. Licitaţia este organizată și se 
va desfășura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul fores-
tier proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului, 
nr.924/2015, cu modificările și 
completările ulterioare. Data și ora 
organizării preselecţiei: 27.06.2016, 
ora 10.00. Data și ora limită până 
la care poate fi depusă documen-
taţia pentru preselecţie și înscrierea 
la licitaţie: 24.06.2016, ora 14.00. 
Lista partizilor /loturilor/pieselor 
care se licitează, preţul de pornire 
a licitaţiei și pasul de licitare 
pentru fiecare partidă/lot/piesă 
sunt afișate la sediul organizato-
rului și pe site-ul: www.ocoalede-
regim.ro. Volumul total de masă 
lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 
921 (mc), din care pe natura de 
produse: -produse principale: 0 
(mc); -produse secundare: 921 
(mc); -produse de igienă: 0 (mc); 
-produse accidentale: 0 (mc); și 
respectiv pe specii și grupe de 
specii: -rășinoase: 921 (mc); -fag: 0 
(mc); -ștejari: 0 (mc); -diverse 
specii tari: 0 (mc); -diverse specii 
moi: 0 (mc). Volumul total de masă 
lemnoasă fasonată oferit la lici-
taţie: 224,87 (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 
pentru ind.celulozei și hârtiei: 0 

(mc); -Lemn pentru mină: 0 (mc); 
-Lemn pentru PAL și PFL: 0 (mc); 
-Lemn rotund de foioase și rasin. 
Pentru construcții: 178,51 (mc); 
-Lemn de foc: 3 (mc); -Alte sorti-
mente (mangal, bocsa, craci, snopi, 
etc): 0 (mc); -Cherestea: 0 (mc); 
-Lemn de foc paletizat: 0 paleti; 0 
(mc); și respectiv pe specii și grupe 
de specii: -rășinoase: 167,51 (mc); 
-fag: 57,36 (mc); -ștejar, gorun: 0 
(mc); -cer, gârniţă: 0 (mc); -salcâm: 
0 (mc); -cireș: 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 
și 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 au parcurs procedura 
de licitație de două ori vor face 
obiectul negocierii în data de 
30.06.2016, imediat dupa înche-
ierea ședinței de licitație interme-
diară în condițiile prevăzute de 
Regulamentul de valorificare a 
masei lemnoase aprobat cu 
HGnr.924/2015, cu modificările și 
completările ulterioare și a preve-
derilor din Caietele de sarcini al 
licitației. Caietele de sarcini pot fi 
procurate de la sediul organizato-
rului licitaţiei începând cu data de: 
17.06.2016. Alte informaţii privind 
organizarea și desfășurarea licita-
ţiei: Operatorii economici/grupu-
rile de operatori economici admiși 
pentru participarea la licitaţie sunt 
obligaţi să achite, anterior începerii 
ședinţei de licitaţie, până cel târziu 
ora 11.00, în contul D.S.CLUJ, 
prin instrumente bancare legale 
decontabile, o garanţie de contrac-
tare de 5% din valoarea de înce-

pere a licitaţiei, pentru partizile/
loturile/volumul de masă lemnoasă 
pentru care sunt admise, precum și 
un tarif de participare la licitaţie 
de 100Lei (în condițiile în care 
operatorul economic nu a achitat 
un tarif de 100Lei, pentru altă 
procedură de licitație din data de 
30.06.2016). Documentul privind 
constituirea garanției de contrac-
tare prevăzute la Art.25, alin.(1), 
din Regulamentul de valorificare a 
masei lemnoase aprobat cu H.G.nr. 
924/2015, cu modificările și 
completările ulterioare se depune 
la secretariatul comisiei de licitație 
anterior începerii ședinței de lici-
tație. Operatorul economic /grupul 
de operatori economici, adjudeca-
tari, din a căror culpă exclusivă nu 
se încheie contractul de vânza-
re-cumpărare în termenul maxim 
legal admis, pierde garanția de 
contractare aferentă partizii/
lotului adjudecate și anularea 
adjudecării (conform art.66, alin.2, 
din Regulamentul de valorificare a 
masei lemnoase din fondul fores-
tier proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului, 
nr.924/2015, cu modificările și 
completările ulterioare). În cazul 
rezilierii contractului de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase 
adjudecate din culpa exclusivă a 
operatorului economic/grupului de 
operatori economici adjudecatar 
atrage pierderea garanției de 
contractare aferente, precum și a 
dreptului de participare la licitație/
negociere pentru partida/lotul al 
căror contract de vânzare cumpă-
rare a facut obiectul rezilierii 
(conform art.66, alin.3, din Regu-
lamentul de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i , 

nr.924/2015, cu modificările și 
completările ulterioare). Pentru 
informaţii și date suplimentare vă 
puteţi adresa organizatorului lici-
taţiei. Persoana de contact: -ing.
Muste Vasile, tel: 0264.420908 ; 
0264.420.909; 0730.653.008.

ADUNĂRI GENERALE  
l S.C. Veronica’95 S.A. Constanța, 
B-dul. Al. Lăpușneanu nr. 107, bloc 
LV.40, sc. B, ap. 22, J 13/2299/1995, 
CUI: RO 7657424. Convocare. 
Subsemnatul, Dumbrava Stefan 
Ciprian, în calitate de adminis-
trator unic al societății Veronica’95 
S.A., convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor Socie-
t ă ț i i  V e r o n i c a ’ 9 5  - 
S.A.(“Societatea”), persoană 
juridică română, cu sediul în 
Constanța, B-dul. Alexandru 
Lăpușneanu nr. 107, bloc LV.40, sc. 
B, ap. 22, județul Constanța, înre-
gistrată la O.R.C. de pe lângă 
Tribunalul Constanța sub nr. J 
13/2299/1995, având CUI RO 
7657424, în data de 26.07.2016, ora 
12.00, la sediul societății din 
Constanța, B-dul. Alexandru 
Lăpușneanu nr. 107, bloc LV.40, sc. 
B, ap. 22, județul Constanța, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea majorării capitalului social al 
societății prin aport în natură ce 
constă în teren intravilan în supra-
față de 575 mp situat în Stațiunea 
Venus, str. Dem Rădulescu nr. 84, 
Mun. Mangalia, județul Constanța, 
identificat cu număr cadastral 
100124 (provenit din număr cadas-
tral 10004) și număr de Carte 
funciară 100124, ce aparține acțio-
narului Eurosantis S.R.L., cu sediul 
în Constanța, B-dul. Alexandru 
Lăpușneanu nr. 107, bloc LV.40, sc. 
B, parter, ap. 22, înregistrată la 

ORC sub nr. J 13/5458/1992, având 
CUI RO 2743397. 2. Aprobarea 
desemnării de către ORC de pe 
lângă Tribunalul  Constanța a unui 
evaluator autorizat pentru evalu-
area terenului mai sus descris, în 
vederea întocmirii unui raport de 
expertiză prin care să evalueze 
valoarea terenului aport în natură 
și a numărului de acțiuni ce vor fi 
repartizate acționarului Eurosantis 
S.R.L. cu datele de identificare mai 
sus precizate. În cazul în care la 
data și la ora precizate se constată 
că nu sunt îndeplinite condițiile 
necesare pentru desfășurarea 
Adunării Generale Extraordinare, 
se convoacă o nouă Adunare Gene-
rală Extraordinară, cu aceeași 
ordine de zi și în același loc, în data 
de 27.07.2016, ora 12.00. La 
Adunarea Generală Extraordinară 
vor participa toți acționarii înregis-
trați în Registrul Acționarilor la 
data de 06.07.2016, stabilită ca dată 
de referință. Acționarii pot parti-
cipa la adunare direct sau prin 
mandatari împuterniciți cu procură 
specială, ce se va depune la sediul 
societăț i i  până la  data de 
25.07.2016. Administrator Unic, 
Dumbrava Stefan Ciprian.

PIERDERI  
l Pierdut permis nivel 2 eliberat de 
CNCAN, pe numele Severin 
Alexandru, il declar nul.

l Pierdut Atestat de Pregătire 
Profesională pe numele Roșca 
Jofre. Nr de contact: 0766.585.325.

l S.C. Lasido Papilon S.R.L., cu 
sediul social în str. Anton Pann 
nr.10, Caracal, Olt, C.U.I. 23649750, 
J28/395/2008, declar pierdut (nul) 
Registrul Unic de Control.

ANUNȚURI

publicitate


