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OFERTE SERVICIU

Comisiei de Concurs, telefon
0268/474.440 interior 232.

l ANGAJĂM AGENŢI SECURITAT E P E N T RU G A R DA R E
TRANSPORT FEROVIAR ŞI
POSTURI FIXE. SALARIU 1.600
RON +20 BONURI DE MASĂ.
R E L AŢ I I L A T E L E F O N :
0785.285.972.

l Spital Orăşenesc Sânnicolau Mare
organizează concurs pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a funcțiilor
contractuale de execuție, vacante, după
cum urmează: 1.asistent medical generalist -com.ATI: (1 post); 2.îngijitoare
curăţenie -comp.ATI: (1 posturi); 3.
asistent medical generalist -secţia obstetrică ginecologie: (1 post); 4.asistent
medical generalist deb.-secţia obstetrică
ginecologie: (1 post); 5.asistent medical
generalist -secţia pediatrie: (1 post);
6.îngijitoare curăţenie -secţia pediatrie:
(1 post); 7.asistent medical generalist
-secţia interne cronici: (3 posturi);
8.îngrijitoare curăţenie -secţia cronici:
(3 posturi); 9.îngrijitoare curăţenie
-laborator analize medicale: (1 post);
10.asistent medical generalist -cabinet
diabet zaharat: (1 post); 11.brancadier
-secţia chirurgie -(alte activ.comune): (1
post); 12.muncitor necalificat -administrativ: (1 post). Pentru a ocupa un post
contractual vacant sau temporar vacant
candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții generale, conform
art.3, al Regulamentului-cadru aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.286, din
23 martie 2011, cu modificările şi
completările ulterioare: a)Are cetățenia
română, cetățenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România; b)
Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)Are vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; d)Are capacitate
deplină de exercițiu; e)Are o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitățile
sanitare abilitate; f)Îndeplineşte condițiile de studii şi, după caz, de vechime
sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g)Nu a
fost condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de
corupție sau a unei infracțiuni săvârşite
cu intenție, care ar face-o incompatibilă
cu exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea
participării la concurs şi a ocupării
funcției contractuale sunt conform
Ordinului Ministerului Sănătăţii
nr.1470/2011, după cum urmează:
-pentru posturile de asistent medical
generalist -com.ATI: ( 1 post) şi secţia
pediatrie: (1 post) -studii superioare,
vechime minimă în specialitate 6 luni,
certificat de membru al
O.A.M.G.M.A.M.R vizat la zi; -pentru
posturile vacante de asistent medical
generalist respectiv -secţia obst.Ginecologie: (1 post), secţia interne cronici: (3
posturi) şi cabinet diabet zaharat: (1
post) -studii postliceale, vechime
minimă în specialitate 6 luni, certificat
de membru al O.A.M.G.M.A.M.R vizat
la zi; -pentru postul de asistent medical
debutant -secţia obst.Ginecologie: (1
post) -studii postliceale, fără vechime,
certificat de membru al
O.A.M.G.M.A.M.R vizat la zi; -Pentru
posturile de îngrijitor curăţenie brancadier -comp.ATI: (1 post), secţia pediatrie: (1 post), secţia interne cronici: (3
posturi), laborator analize: (1 post),
secţia chirurgie: (1 post brancadier)
-studii generale, fără vechime; -Pentru
postul de muncitor necalificat -administrativ: (1 post) -studii generale, fără
vechime. Concursul se va organiza
conform calendarului următor: -25
august 2016, ora 10.00 -proba scrisă;
-26 august 2016, ora 10.00 -proba

Firmă distribuţie produse
alimentare zona Metro Voluntari angajează OPERATOR
CALCULATOR ŞI MANIPULANŢI MARFĂ.Program:
L-V,08-17.CV pe mail:angajari@senic.ro sau telefon:
0741.244.002

l Pizzerie cu livrare la domiciliu angajează şoferi livratori, zona sector.6. Tel.:
0760.600.060

l Pizzerie cu livrare la domiciliu angajează: ajutori pizzari. Program si
salariu, atractive. Tel.: 0760.600.060.

l Şcoala Gimnazială Nr. 150, B-dul.
Eroii Sanitari nr. 29-31, sector 5, Bucureşti, anunţă scoaterea la concurs a
unui post de secretar în data de
29.08.2016, la ora 9 şi interviu la ora 11.
Depunerea dosarelor se face la sediul
Şcolii Gimnaziale Nr. 150- Secretariat,
în intervalul orar 9,00–12,00 în perioada 22- 25.08.2016. Informaţii la
telefon 021.410.84.08.
l Şcoala Gimnazială Nr. 150, B-dul.
Eroii Sanitari Nr. 29-31, sector 5, Bucureşti, anunţă scoaterea la concurs a
unui post de administrator de patrimoniu în data de 30.08.2016, la ora 9,
proba practică la ora 11.30 şi interviul
la ora 13. Depunerea dosarelor se face
la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 150Secretariat, în intervalul orar 9,00–
12,00 în perioada 22- 25.08.2016.
Informaţii la telefon 021.410.84.08.
l Şcoala Gimnazială Nr. 150, B-dul.
Eroii Sanitari Nr. 29-31, sector 5, Bucureşti, anunţă scoaterea la concurs a
unui post de analist programator în
data de 31.08.2016, la ora 9 şi interviu
la ora 11. Depunerea dosarelor se face
la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 150Secretariat, în intervalul orar 9,00–
12,00 în perioada 22- 25.08.2016.
Informaţii la telefon 021.410.84.08.
l Direcţia Fiscală Braşov, cu sediul în
Braşov, Strada Dorobanţilor, nr. 4 organizează concurs conform Legii nr.
188/1999, pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de 1 POST DE
INSPECTOR CLS.I GRAD PROFESIONAL ASISTENT-SERVICIUL
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 22.08.2016, ora
10:00; -Proba interviu în maxim 5 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii -1 post de
Inspector cls.I grad profesional asistent
-Serviciul Tehnologia Informației: -să
aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă, în
domeniul calculatoare şi tehnologia
informației sau în domeniul matematică- informatică; -vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării
funcției publice vacante este de minim
1an. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 20
zile de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Direcţiei Fiscale Braşov. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Direcţiei Fiscale Braşov, Secretariatul

interviu. Dosarele de înscriere se depun
în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Spitalului Orăşenesc Sânnicolau Mare.
Conform art.6, al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, pentru înscrierea la
concurs candidații vor prezenta un
dosar de concurs care va conține următoarele documente: a.cererea de
înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice
organizatoare; b.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz; c.
copiile documentelor care să ateste
nivelul studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări,
precum şi copiile documentelor care
atestă îndeplinirea condițiilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea sau
instituția publică; d.carnetul de muncă
sau, după caz, adeverințele care atestă
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie; e.cazierul judiciar sau o declarație pe propria
răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu
funcția pentru care candidează; f.
adeverință medicală care să ateste
starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul
de familie al candidatului sau de către
unitățile sanitare abilitate; g.curriculum
vitae. Adeverința care atestă starea de
sănătate conține, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătății. În cazul în care
candidatul depune o declarație pe
proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este
declarat admis la selecția dosarelor,
acesta are obligația de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la
data desfăşurării primei probe a
concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi
carnetul de muncă sau, după caz,
adeverințele care atestă vechimea vor fi
prezentate şi în original în vederea
verificării conformității copiilor cu
acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt
disponibile accesând: www.spitalorasenescsannicolaumare.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Spitalului Orăşenesc Sânnicolau Mare,
s t r. T i m i ş o r i i , n r. 1 4 , t e l e f o n :
0256.371.770, fax: 0256.370.697, adresa
e-mail: spital@spsnm.ro

VÂNZĂRI CASE/VILE
l

Vila, Bucurestii-Noi, 350mp utili,
15camere (Subsol+ Parter+ 2Etaje+
Mansarda). 0767910072.

CITAȚII
l Office MEX Consulting S.R.L., cu
ultimul sediu cunoscut în Bucureşti,
Piaţa Amzei nr. 10-22, sc. D, ap. 10,
sector 1, este chemată în data de
09.08.2016, ora 08:30, la Judecătoria
Sectorului 1 Bucureşti din Bucureşti,
str. Danielopol Gheorghe nr. 2-4, sector
4, camera 315, Complet camera de
consiliu pt. C2 –civil, dosar nr.
15423/299/2016, în calitate de pârât, în
contradictoriu cu TEKA KUCHENTECHNIK Romania S.R.L., cu sediul în
Bucureşti, Str. Sevastopol nr.24, etaj 5,

biroul 15, sector 1, în calitate de reclamant pentru fond– cerere de valoare
redusă.

DIVERSE
l S.C. Performax Total Invest cu
sediul în Băicoi, str. Republicii nr.255
anunţa depunerea documentaţiei
tehnice în vederea obţinerii autorizaţiei
de mediu pentru obiectivul: PRELUCRARE CEAI ŞI CAFEA cu amplasamentul în Ploieşti, str. Poligonului nr.
5-7. Documentele pot fi consultate la
sediul APM Prahova, str. Gh. Gr.
Cantacuzino nr.306, de luni până vineri
între orele 09.00 şi 15.00.
l

SC OMV PETROM SA, anunţa
publicul interesat asupra depunerii
Raportului privind impactul asupra
mediului pentru proiectul “Lucrări
extindere careu foraj sonde H3, H12,
H13 Independenţa, pentru forajul
sondelor H4, 1497 Independenţa, în
comună Schelă, judeţul Galaţi”, propus
a fi realizat în extravilanul comunei
Schelă, T58/5, P532/1/6, P532/1/5, jud.
Galaţi. Tipul deciziei posibile luate de
Agenţia pentru Protecţia Mediului
Galaţi poate fi emiterea sau respingerea
acordului de mediu. Raportul poate fi
consultat la sediul APM Galaţi, str.
Regiment 11 Şiret, nr. 2 şi la sediul SC
OMV PETROM SA din Bucureşti, str.
Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi,
între orele 08:30-16:00 şi vineri între
orele 8:30-13:30. Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea
adresă de internet: http://apmgl.anpm.
ro→Reglementări→Acordul de
mediu→Rapoarte EIA şi Studii EA.
Dezbaterea publică a raportului privind
impactul asupra mediului va avea loc la
Primăria Schela, nr. 483, comuna
Schela, judeţul Galaţi, în data de
11.08.2016, începând cu orele 14:00.
Publicul interesat poate transmite în
scris comentarii/opinii/observaţii
privind documentul susmenţionat la
sediul APM Galaţi, până la data de
11.08.2016 (data dezbaterii publice).

ADUNĂRI GENERALE
l Asociatia salariatilor si membrilor
conducerii S.C. Camexip S.A. Baicoi,
Baicoi, str. Republicii nr.9, Judetul
Prahova, CUI 9873378, Convocator
Nr.1/19.07.2016Presedintele Consiliului
de Administratie , domnul State
George, al Asociatiei salariatilor si
membrilor conducerii S.C. CAMEXIP
S.A. cu sediul in Baicoi, str. Republicii
nr.9, constituita in baza Sentintei Civile
pronuntate in data de 14.03.1996 de
Judecatoria Campina, avand Cod Unic
de Identificare 9873378, in temeiul
Statutului asociatiei, convoaca:
adunarea generala ordinara a
membrilor asociatilor, la data de
03.08.2016, ora 9,00, la sediul asociatiei,
cu urmatoarea ordine de zi: 1. Alegerea
Consiliului de Administratie al Pas
Camexip precum si a reprezentantilor
acestuia si alegerea cenzorilor. 2. Actualizarea Statutului asociatiei si armonizarea acestora potrivit dispozitiilor
legale. 3. Imputernicirea unui reprezentant care sa se ocupe de toate formalitatile privind publicitatea si inregistrarea
prezentei hotarari la instanta competenta. Daca la prima convocare
adunarea nu va fi statutara, sedinta se
reconvoaca pe data de 04.08.2016 in
aceleasi conditii( loc, ora, ordine de zi).
Adunarea generala extraordinara a
membrilor asociatilor, la data de
03.08.2016, ora 10,00, la sediul asociatiei, cu urmatoarea ordine de zi: 4.
Desemnarea unui persoane care va
reprezenta Asociatia salariatilor si

membrilor conducerii S.C. Camexip
S.A. cu puteri depline in cadrul tuturor
adunarilor generale ordinare si extraordinare ale S.C. Camexip S.A. Baicoi, pe
toata perioada de insolventa sau pana
la revocare. 5. Propunerea si alegerea
Administratorului Sppecial ce va fi
propus de Asociatia salariatilor si
membrilor conducerii S.C. Camexip
S.A in cadrul S.C. Camexip S.A. Baicoi,
precum si aprobarea depunerii de catre
acesta a unui plan de reorganizare a
S.C. Camexip S.A. Baicoi. 6. Imputernicirea unui reprezentant care sa se
ocupe de toate formalitatile privind
publicitatea si inregistrarea prezentei
hotarari la instanta competenta. Daca
la prima convocare adunarea nu va fi
statutara, sedinta se reconvoaca pe data
de 04.08.2016 in aceleasi conditii( loc,
ora, ordine de zi). Presedintele Consiliului de Administratie George State.
l Societatea A & I Medical Consulting
& Services S.R.L. cu sediul în Str.
Lastarului, nr.30, Bucureşti, Sector 4,
nr. ordine la Registrul Comerţului
J40/4782/2005, cod unic de înregistrare
RO17345810, Convocare pentru
Adunarea Generală Extraordinară a
Asociaţilor: Către: Asociat ELKADI
AMR, domiciliat în Bucureşti, str.
Lastarului, nr.30, sector 4, indentifict cu
CI seria RX nr. 421465, eliberată de
SPCEP S4 la data de 17.01.2014, CNP
1690111431518. Prin prezenta sunteţi
convocat în date de 07.08.2016, ora 16,
în Str. Pictor Gheorghe Tattarascu, nr.
2, Bucureşti, sector 3, pentru desfăşurarea Adunării Generale a Asociaţilor
ce va avea următoarea ordine de zi: 1.
Suspendarea activităţii societăţii pe o
perioadă de 3 ani în conformitate cu
dispoziţiile art. 237 alin.2) din legea
31/1990. 2. Împuternicirea administratorului societăţii să facă toate demersurile legale, să semneze toate
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documentele şi să îndeplinească toate
activităţile necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri şi a tuturor
consecinţelor ce decurg din aceasta, să
reprezinte Societatea în faţa autorităţilor competente în scopul arătat,
incluzând, dar fără a se limita la Oficiul
Registrului Comerţului. În cazul în care
Adunarea Generală a Asociaţilor nu se
poate desfăşura în data 07.08.2016 în
prima convocare, aceasta se va desfăşura în a doua convocare, în data de
08.08.2016, la aceeaşi oră şi adresa şi va
avea aceeaşi ordine de zi. Prezenta
convocare se va comunica prin
Executor Judecătoresc.
l Societatea Clinica NOVA S.R.L. cu
sediul în Str. Elena, nr.24, Bucureşti
Sector 2, nr. ordine la Registrul Comerţului J40/14493/2008, cod unic de înregistrare 24386791, Convocare pentru
Adunarea Generală Extraordinară a
Asociaţilor: Către Asociat: ELKADI
AMR, cetăţean român, domiciliat în
Bucureşti, str. Lastarului, nr.30, sector
4, indentificat cu CI seria RX nr.
421465, eliberată de SPCEP S4 la data
de 17.01.2014, CNP 1690111431518.
Prin prezenta sunteţi convocat în date
de 07.08.2016, ora 15, în Str. Elena,
nr.24, Bucureşti, sector 2, pentru desfăşurarea Adunării Generale a Asociaţilor ce va avea următoarea ordine de
zi: 1. Hotărârea cu privire la majorarea
capitalului social cu suma de 45.000,00
LEI în vederea revigorării activităţii
medicale a societăţii, astfel cum s-a
hotărât prin AGA din data de
21.04.2016, publicată în Registrul
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti conform Rezoluţiei nr.
92261/20.05.2016 şi în Monitorul Oficial
a l R o m â n i e i P a r t e a a I V- a
nr.2075/31.05.2016. 2. Împuternicirea
administratorului societăţii să facă
toate demersurile legale, să semneze

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. În
conformitate cu prevederile O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P.
Prahova organizează pe data de 29.07.2016, orele 10.00, la
sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Prahova din
localitatea Ploiesti, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație
publică deschisă în vederea vânzării urmatorelor bunuri intrate,
potrivit legii, în proprietatea privată a statului: 1. Autoturism
marca Opel Adam AGT 98 Kombi, an fabricație 1999, cc 1700 cmc,
nr. înmatriculare AX-775-YW, combustibil motorină, culoare
albastru, Euro 2, fără documente înmatriculare, preț pornire 3500 lei (inclusiv T.V.A.); 2. Autoturism marca Rover 75, 1.8 i, an
fabricație 2000, cc 1796 cmc, nr. înmatriculare PH-51-YZZ,
combustibil benzină, Euro 3, culoare verde, preț pornire - 9000 lei
(inclusiv T.V.A.); 3. Autoturism marca Volkswagen Passat Variant, 1.9 TDI, an fabricație 2000, cc 1896 cmc, nr. înmatriculare
PH-07-YZZ, combustibil motorină, Euro 3, culoare alb, preț
pornire - 6000 lei (inclusiv T.V.A.); 4. Autoturism marca Audi A6 ,
an fabricație 2009, cc 2967 cmc, nr. înmatriculare PH-15-DGT,
combustibil motorină, culoare alb, Euro, preț pornire - 45000lei
(inclusiv T.V.A.). Pasul de licitație este de 100 lei; 5. Autoutilitară
marca Volvo, tip FH1262RB 420,Euro 3,an fabricație
2002,c.c.12130 cmc, motorină, nr. înmatriculare PH-28-CCR,
culoare roșu, caroserie cabină dublă, cu 2 uși și prelată ,putere 305/ 1800kw, preț pornire - 79212 lei (inclusiv T.V.A.);
6. Remorcă marca Schmitz,tip ZPR20 Gotha, an fabricație 2002,
nr. înmatriculare PH-29-CCR, greutate maximă 20000 kg, culoare
roșu argintiu, caroserie prelată, preț pornire - 23084 lei (inclusiv
T.V.A.); 7. Teren extravilan în suprafață de 600 mp, categoria de
folosință pădure, situat în comuna Secaria, jud. Prahova, Tarlaua
320/ 40 PD, intabulat, preț pornire - 1.500 lei (nu se include
T.V.A.). Pasul de licitație este de 100 lei. Condițiile de participare la
licitație: conform H.G. 731/2007 republicată, privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.
14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de
valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea
privată a statului. Cei interesați vor achita o garanție de
participare de 10% din prețul de pornire al licitației, în contul
RO98TREZ5215005XXX000089, deschis la Trezoreria Ploiești,
cod unic de înregistrare 2844936 și vor depune documentele de
participare la licitație prevăzute la art. 24, alin. 1 din Hotărârea
sus menționată, până pe data de 27.07.2016, ora 16.00. Pentru
relații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la telefon
0244.407.710, interior 555 sau la sediul A.J.F.P. Prahova din
Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B, Compartiment
Valorificare Bunuri.
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toate documentele şi să îndeplinească
toate activităţile necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri şi a tuturor
consecinţelor ce decurg din aceasta, să
reprezinte Societatea în faţa autorităţilor
competente în scopul arătat, incluzând,
dar fără a se limita la Oficiul Registrului
Comerţului. În cazul în care Adunarea
Generală a Asociaţilor nu se poate desfăşura în data 07.08.2016 în prima convocare, aceasta se va desfăşura în a doua
convocare, în data de 08.08.2016, la
aceeaşi oră şi adresă şi va avea aceeaşi
ordine de zi. Prezenta coonvocare se va
comunica prin Executor Judecătoresc.

l Societatea NOVA-ORL S.R.L. cu sediul
în Str. Tattarescu Gheorghe, nr.2, Bucu-

reşti Sector 3, nr. ordine la Registrul
Comerţului J40/5501/2001, cod unic de
înregistrare 13940572, Convocare pentru
Adunarea Generală Extraordinară a
Asociaţilor: Către Asociat ELKADI AMR,
domiciliat în Bucureşti, str. Lastarului,
nr.30, sector 4, indentificat cu CI seria RX
nr. 421465, eliberată de SPCEP S4 la data
de 17.01.2014, CNP 1690111431518. Prin
prezenta sunteţi convocat în date de
07.08.2016, ora 14, în Str. Pictor Gheorghe
Tattarascu, nr.2, Bucureşti, sector 3,
pentru desfăşurarea Adunării Generale a
Asociaţilor ce va avea următoarea ordine
de zi: 1. Hotărârea cu privire dizolvarea şi
lichidarea simultană a Societăţii
NOVA-ORL S.R.L, cu numire de lichidator, conform art. 227 alin.1 lit. d) din

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea De Argeș anunță valorificarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale
Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparținând:
Bandoc Elena - Valea Iașului, după cum urmează: Denumire,
Valoare [lei, fără TVA]; 1. Clădire în suprafață de 40 mp, 38.687
lei; 2. Teren 2000 mp, 2.020 lei; 3. Teren 800 mp, 3.364 lei; 4.
Teren 132 mp, 28.260 lei; 5. Teren în suprafață de 5000 mp,
18.503 lei; 6. Anexă în suprafață de 28 mp, 9.420 lei. Prețurile
menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare, 10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata
să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației suma să poată fi
confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură
fiscală republicat, până în ziua de 05.08.2016. Licitația va avea loc
în data de 08.08.2016, ora 13.00, la sediul Serviciului Fiscal
Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare,
se pot afla de la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de
Argeș, telefon 0248.722.159.
MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând:
Radulescu Cristian - Curtea de Argeș, după cum urmează:
Denumire: Teren extravilan 5559 mp, Sălătrucu, punct Zăvoi.
Valoare [Ron, fără TVA]: 2.900 lei. Prețurile menționate
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației,
ﬁind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic
sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată,
astfel încât, în ziua licitației suma să poată ﬁ conﬁrmată că
încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX00
3271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au
obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente
speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat,
până în ziua de 03/08/2016. Licitația va avea loc în data de
04/08/2016, ora 11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți
cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon
0248.722159.
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Finanțelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii.
Invitație de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală
- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Administrația Pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul
Regiunii Ploiești, invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista
practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de
Administrare Fiscală pentru zona a XIV - a, să depună până cel
târziu la data de 25.07.2016, ora 12.00, oferta în vederea
desemnării unui practician în insolvență, în dosarul de insolvență
privind pe debitoarea S.C. Vebo Import Export S.R.L., cu sediul în
Ploiești, str. Basarabilor, nr. 11, bl. K2, et. 1, ap. 14, jud. Prahova,
aflat pe rolul Tribunalului Prahova, întocmită conform prevederilor
art. 16 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015, privind procedurile de agreare și
selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de
Administrare Fiscală.

miercuri / 20 iULIE 2016
legea 31/1990 privind societăţile comerciale. 2. Împuternicirea administratorului
societăţii să facă toate demersurile legale,
să semneze toate documentele şi să îndeplinească toate activităţile necesare pentru
înregistrarea prezentei hotărâri şi a tuturor
consecinţelor ce decurg din aceasta, să
reprezinte Societatea în faţa autorităţilor
competente în scopul arătat, incluzând,
dar fără a se limita la Oficiul Registrului
Comerţului. În cazul în care Adunarea
Generală a Asociaţilor nu se poate desfăşura în data 07.08.2016 în prima convocare, aceasta se va desfăşura în a doua
convocare, în data de 08.08.2016, la
aceeaşi oră şi adresă şi va avea aceeaşi
ordine de zi. Prezenta coonvocare se va
comunica prin Executor Judecătoresc.

l

Convocare: În temeiul prevederilor
articolului 117 din Legea societăților nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Preşedintele
Consiliului de Administraţie al Societăţii
ENGIE Romania S.A. (anterior GDF
SUEZ Energy Romania), societate cu
sediul social în Bucureşti, bd. Mărăşeşti,
nr. 4-6, sector 4, înregistrată la Oficiul
R e g i s t r u l u i C o m e r ţ u l u i c u n r.
J40/5447/2000, Cod Unic de Înregistrare
13093222 („Societatea” sau „ENGIE”),
domnul Eric Joseph Stab, convoacă în
data de 29.08.2016, ora 11.00 la sediul
social al Societăţii, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor („AGOA”).
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea: 1.
Aprobarea încheierii contractului de
vânzare cumpărare părţi sociale dintre

societatea ENGIE Servicii S.R.L. (societate afiliată a ENGIE Romania) şi societatea Cofely Building Services &
Maintenance S.R.L.2. Mandatarea reprezentatului ENGIE Romania în Adunarea
Generală a ENGIE Servicii S.R.L. pentru
a aproba (i) încheierea contractului de
vânzare cumpărare părţi sociale dintre
societatea ENGIE Servicii S.R.L. şi societatea Cofely Building Services & Maintenance S.R.L. (ii) împuternicirea
Directorului General al ENGIE Servicii
S.R.L. de a semna contractul de vânzare
cumpărare părţi sociale precum şi orice
alte acte/ documente necesare finalizării
tranzacţiei, de a efectua formalităţile
necesare la Registrul Comerţului şi /sau
alte instituţii interesate. Documentele şi
materialele aferente subiectelor incluse pe
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, pot fi consultate de
acţionarii interesaţi, la sediul societăţii, în
zilele lucrătoare, între orele 9:00–15:00. La
AGOA sunt îndreptăţiți să participe şi îşi
pot exercita dreptul de vot numai acţionarii înregistrați în Registrul Acționarilor
Societății la data AGOA, fie personal (prin
reprezentanții legali) fie prin reprezentant,
pe bază de procură specială. Accesul acţionarilor îndreptățiţi să participe la AGOA
va fi permis în cazul persoanelor fizice care
reprezintă acționari persoane juridice, pe
bază de procură specială, depusă în
conformitate cu prevederile legale aplicabile. Procurile speciale însoţite de actele de
identificare ale acționarilor pot fi transmise şi prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.
455/2001 privind semnătura electronică, la

adresa: „traian.capota@ro.engie.com’’
menţionând la subiect „pentru AGOA din
data de 29.08.2016”, cu condiţia ca exemplarul original să fie depus/ expediat astfel
încât să fie înregistrate la Societate cu cel
puţin 48 de ore înainte de data AGOA.
Unul sau mai mulţi acționari reprezentând
individual sau împreună cel puțin 5% din
capitalul social al Societății au dreptul, în
condițiile legii, să introducă noi puncte pe
ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct
să fie însoțit de o motivare explicită şi de
un proiect de hotărâre propus spre aprobare AGOA, precum şi să facă propuneri
de hotărâri pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi,
prin scrisoare recomandată cu confirmare
de primire/ curierat înregistrate la Societate in termenele prevazute de lege.
Termenul limită până la care acţionarii îşi
pot exercita drepturile menționate mai sus
este de maxim 15 zile de la data publicării
convocatorului în Monitorul Oficial al
României. Orice acţionar interesat are
dreptul să adreseze întrebări referitoare la
punctele de pe ordinea de zi şi activitatea
Societății. Societatea va putea formula un
răspuns general pentru întrebările cu
acelaşi conținut. Răspunsul la întrebările
acționarilor va fi dat în cadrul şedinței.

fata de 102.68 mp si constructie cu
destinatia de spatiu comercial, regim
de inaltime parter, cu suprafata utila
de 89.06 mp, înscris în C.f. cu nr.
85924 a localitatii Bascov, nr. cadastral
1268, 1268- C2, imobilul se afla in
proprietatea comunei Bascov. Se
noteaza dreptul de ipoteca legala in
favoarea SC Vatrador Comp SRL sub
C1 din cartea funciara 85924 UAT
Bascov. Transferul proprietatii catre
cumparator se va face cu ipoteca.
Data, ora şi locul licitaţiei: 27.07.2016,
ora 13:00, la sediul Primăriei comunei
Bascov – Sala de consiliu - parter, din
localitatea Bascov, str. Paisesti DN,
nr.125, jud. Arges. Preţul de pornire al
licitaţiei este de 37.100 euro echivalent
a 164.817 lei conform Raportului de
evaluare. Condiţiile privind înscrierea
la licitaţie sunt: constituirea garanţiei
de participare la licitaţie, inclusiv toate
documentele necesare; solicitarea şi
primirea caietului de sarcini aferent
licitaţiei, contra cost, incepand cu data
de 21.07.2016 de la Comp. Oficiu
juridic – Primaria Bascov; termenul
limita de depunere a documentelor de
participare la licitatie este 27.07.2016,
ora 10.00

LICITAȚII

l Regia Națională a Pădurilor-Romsilva Direcția Silvică Neamț. Anunţ
privind organizarea licitaţiei de vânzare
a cherestelelor de brad si molid, certificate în sistemul Forest Stewardship
Council® (FSC-C109255)FSC, clasa de
calitate „B”, din productia anului 2016.
Organizatorul licitaţiei: Direcția Silvică

l Comuna Bascov scoate la vânzare
prin licitaţie publică cu strigare
imobilul (spatiu comercial) situat în
Com. Bascov, langa blocul C2, parter,
jud. Arges, compus din teren in supra-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând:
SC Metamaxa SH SRL - Curtea de Argeș, după cum urmează:
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Clădire în suprafață de 25 mp,
construită din aluminiu și PVC, 8.820 lei; Centrală termică, 204
lei; Rafturi, 373 lei; Sistem alarmă, 98 lei. Prețurile menționate
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației,
ﬁind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic
sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată,
astfel încât, în ziua licitației suma să poată ﬁ conﬁrmată că
încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX00
3271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au
obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente
speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat,
până în ziua de 03/08/2016. Licitația va avea loc în data de
04/08/2016, ora 13:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți
cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon
0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Admnistrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale
Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparținând:
Sandu Florica - Curtea de Argeș, după cum urmează: Denumire,
Valoare [lei, fără TVA]; Clădire parter, cu destinație locuință și
teren curți construcții, în suprafață de 86 mp, 55.404 lei. Prețurile
menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare, 10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata
să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației suma să poată fi
confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură
fiscală republicat, până în ziua de 08.08.2016. Licitația va avea loc
în data de 09.08.2016, ora 11.00, la sediul Serviciului Fiscal
Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot afla de la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș,
telefon 0248.722.159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând:
SC ARG Bela Rom 2000 SRL - Curtea de Argeș, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autoutilitară Ford
Tranzit, 13.780 lei; Autoutilitară Dacia, 4.370 lei. Prețurile
menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din
valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să
ﬁe efectuată, astfel încât, în ziua licitației suma să poată ﬁ
conﬁrmată că încasată de către Trezorerie) în contul RO31
TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș,
dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte
documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală
republicat, până în ziua de 04/08/2016. Licitația va avea loc în
data de 05/08/2016, ora 11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal
Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot aﬂa de la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș,
telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea De Argeș anunță valorificarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale
Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparținând:
SC Pacsi Pat Prod SRL - Curtea de Argeș, după cum urmează:
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism Dacia, 3.020 lei.
Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare, 10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel încât, în ziua
licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de către
Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la
Trezoreria Curteade Argeș, dovada că nu au obligații fiscale
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din
Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 04.08.2016.
Licitația va avea loc în data de 05.08.2016, ora 13.00, la sediul
Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere
de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot afla de la sediul Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș, telefon 0248.722.159.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Neamț, str. V.A. Urechia, nr. 24, loc.
Piatra Neamț, jud. Neamț, nr. tel: 0233211696, 0233-211697,0233-219905 , nr.
fax: 0233- 212736, e-mail: productie@
neamt.rosilva.ro, www. rosilva.ro.; Data
şi ora desfăşurării licitaţiei: 01.08.2016,
ora 10:00. Locul desfăşurării licitaţiei:
Direcția Silvică Neamț, str. V.A.
Urechia, nr. 24, loc. Piatra Neamț, jud.
Neamț. Tipul licitaţiei: licitaţie publică
deschisă cu strigare şi cu preselecție.
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Caietului de
sarcini aprobat de Comitetul Director al
Directiei Silvice Neamt. Data si ora
organizării preselecţiei: 27 iulie 2016,
începand cu ora 14.00. Data şi ora limită
până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie la licitaţie: 27
iulie 2016, ora 14:00. Lista loturilor care
se licitează si preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot
sunt prezentate în caietul de sarcini şi
afişate la sediul organizatorului şi pe
site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor
-Romsilva, www.rosilva.ro. Volumul
total de cherestea oferit la licitaţie 1000
m3, din care pe sortimente: 1. Scândură
brad, clasa de calitate „B”, umiditate
15-45%, 240mc; 2. Dulap brad, clasa de
calitate „B”, umiditate 15-45%, 260mc;
3. Scândură molid, clasa de calitate „B”,
umiditate 15-45%, 215mc; 4. Dulap
molid, clasa de calitate „B”, umiditate
15-45%, 285mc. Cheresteaua oferită
spre vânzare este fabricata la C.P.L. Tg.
Neamt, iar materia prima provine din
fondul forestier proprietate publică a
statului, certificat în sistemul Forest
Stewardship Council® (FSC-C109255)
FSC. Cheresteaua rămasă neadjudecată
după încheierea licitaţiei va fi oferită la
negocierea organizată după terminarea
licitaţiei, şi ulterior va fi valorificată
conform prevederilor legale în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la
sediul organizatorului licitaţiei începând
cu data de: 20 iulie 2016. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi
adresa organizatorului licitaţiei: Direcţia
Silvică Neamţ: nr. de tel. 0233.211.696,
fax 0233.212.736;

l S.C. TR Administrare Imobile
S.R.L.,_cu sediul în Alexandria, cod
fiscal RO15691834, organizeaza
licitatie publică pentru vânzarea
unui teren şi construcţii în suprafaţă
de 6.977mp, situat în Strada Vedea,
nr.31. Licitatia va avea loc în data de
16.08.2015, ora_10.00, la sediul
societatii din Alexandria, Str.Libertăţii, nr.251, bloc 328, parter. Documentaţia de licitaţie poate fi studiată
şi achiziţionată, contra cost, la
sediul socieţii din municipiului
Alexandria, tel.0247.310.073.

l Invitație de participare. Fundația
Centrul pentru Politici şi Servicii de
Sănătate (CPSS) –în calitate de achizitor - intenţionează să atribuie
contractul „Servicii de tipărire pentru 2
manuale de specialitate medicală şi alte
materiale”, cod CPV CPV: 79824000-6
Servicii de tipărire şi de distribuţie, prin
derularea unei proceduri de cerere de
oferte, conform prevederilor Legii nr.
98/2016. Achiziţia serviciilor se face în
cadrul şi pentru proiectul „Îmbunătățirea calității serviciilor de urgență
spitaliceşti si prespitaliceşti prin dezvoltarea şi implementarea unui program
de formare” finanțat prin Programul de
Cooperare Elvețiano-Român. Descrierea detaliată a serviciilor, a cantităților
solicitate, precum şi toate informațiile
aferente serviciilor se regăsesc în invitația de participare şi caietul de sarcini.
Durata contractului se va întinde până
la data de 31.08.2016, cu posibilitatea
de prelungire prin acordul părților, iar
valoarea estimată este de 500.000,00 lei
fără TVA; astfel: Lot nr. 1 „Servicii de
tipărire manual Sheehy’s”; Lot nr. 2
„Servicii de tipărire manual Tintinalli's”; Lot nr. 3 „Servicii de machetare
şi tipărire de manuale şi tipărire de
instrucțiuni, protocoale, etc”. Criteriul
aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: „prețul cel mai scăzut”/lot, cu
respectarea cerințelor invitației de
participare şi caietulu de sarcini. În
vederea aplicării criteriului de atribuire,
ofertele exprimate în alte monede decât
LEI vor fi transformate în LEI, prin
raportare la cursul de schimb afişat de
BNR la data şi ora deschiderii ofertelor.
Elaborarea ofertelor şi atribuirea
contractului se va face conform prevederilor invitației de participare, în baza
si conform căreia se va efectua selectarea ofertelor, aceasta cuprinzând
criteriile minime de calificare, detalierea calitativă şi cantitativă a serviciilor
care se vor achiziționa, condițiile specifice ale evaluării, precum şi termenii
contractuali. Aceasta se poate descărca
de la adresa http://cpss.ro/ro/achizitii-publice.html sau se poate solicita
prin e-mail. Invităm toți operatorii
economici interesați să ne contacteze
pentru orice informații suplimentare,
pentru obținerea invitației de participare şi caietul de sarcini sau pentru
clarificări, prin următoarele modalități
de contact: sediu nostru din Str.
Intrarea Gădinți nr. 4, sector 1, Bucureşti, adresa de e-mail rvieru@cpss.ro şi
infomed@cpss.ro (obligatoriu la ambele
adrese se vor trimite solicitarile de
clarificari) sau fax la nr. 021-252.17.94.
Până cel mai târziu la data de
28.07.2016 ora 11:00, invităm toți
operatorii economici interesați să ne
transmită oferta, întocmita în termenii

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale
Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparținând:
SC Wood Forest Tehnology SRL - Albeștii de Argeș, după cum
urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Paleți fag 1200/800,
650 bucăți, 7.650 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din
cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație.
Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună
cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada
depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a
licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel
încât, în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271,
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art.
162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de
05.08.2016. Licitația va avea loc în data de 08.08.2016, ora
11.00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722.159.

prevăzuți de invitația de participare
(aceasta fiind data şi ora limită de
depunere/deschidere a ofertelor).
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentată prin asociat coordonator
av. Liscan Aurel, în calitate de lichidator
judiciar al GDC Autocenter SRL
desemnat prin sentinţa civilă nr. 9423
din data de 24.11.2015, pronunţată în
dosar nr. 16513/3/2012 aflat pe rolul
Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a
Civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin
licitaţie publică a bunurilor mobile
constând în aparate, utilaje, unelte şi
echipamente pentru service auto în
proprietatea GDC Autocenter SRL în
valoare totală de 155.347 RON exclusiv
TVA. Vânzarea bunurilor mobile aparţinând societăţii falite se va organiza în
data de 25.07.2016 ora 13,00 prin licitaţie publică cu strigare. În cazul în care
bunurile mobile nu se vor vinde la
primul termen de licitaţie, se vor organiza ale două licitaţii cu strigare în
datele de 01.08.2016 şi de 08.08.2016, la
aceeaşi oră şi în aceleaşi condiţii. Locul
de desfăşurare a licitaţiilor va fi stabilit
la sediul lichidatorului judiciar din
Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2,
et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune
documentele de înscriere la licitaţie
menţionate în caietul de sarcini, cel
târziu până în preziua licitaţiei, ora
12.00. Date despre starea bunurilor,
preţul acestora, condiţiile de înscriere la
licitaţie precum şi modul de organizare a
acestora se pot obţine din caietul de
sarcini întocmit de lichidatorul judiciar.
Caietele de sarcini se pot achiziţiona la
sediul lichidatorului judiciar sau prin
virament bancar. Costul unui caiet de
sarcini este de 300 lei exclusiv TVA.
Achiziţionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toţi participanţii la
licitaţie. Relaţii suplimentare se pot
obţine la tel.021.227.28.81.

l Anunţ privind organizarea licitaţiei
pentru vânzarea de masă lemnoasă pe
picior aferentă anului de producţie 2016.
Organizatorul licitaţiei: Ocolul Silvic
Valea Frumoasei RA cu sediul în localitatea Saliste, str.Baii, nr. 1, jud.Sibiu, tel.
0269553010, fax:0269553127, e-mail:
osvaleafrumoaseisb@yahoo.it. Data şi
ora desfăşurării licitaţiei: 03.08.2016 ora
11:00. Locul desfăşurării licitaţiei:
Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA cu
sediul în localitatea Saliste, str.Baii, nr. 1.
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu
prezentarea ofertelor scrise în plic închis
şi sigilat. Licitaţia este organizată şi se
va desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 924/2015. Data şi ora
organizării preselecţiei: 26.07.2016 între
orele 800 – 1400. Data şi ora-limită până
la care poate fi depusă documentaţia
pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: - pentru preselecţie: data
25.07.2016 ora 16:30; -pentru licitaţie:
data 03.08.2016 ora 1000. Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a
licitaţiei şi pasul de licitare pentru
fiecare partidă sunt afişate la sediul
organizatorului şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro. Volumul total de masă
lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 5906
m3, din care pe natură de produse: produse principale: 3979 (m3); produse secundare: 887(m3); - produse
de igienă:0 (m3); - produse accidentale:
1040(m3); şi, respectiv, pe specii şi grupe
de specii: - răşinoase: 3798(m3); - fag:
1065 (m3); - stejari: 904(m3); - diverse
tari: 94 (m3); - diverse moi: 45 (m3).
Masa lemnoasă pe picior oferită spre
vânzare nu provine din fondul forestier
proprietate publică certificata a u.a.turilor. Masa lemnoasă pe picior rămasă
neadjudecată după încheierea licitaţiei

nu se poate adjudeca prin negociere în
aceeaşi zi sau în ziua următoare. Caietul
de sarcini poate fi procurat de la sediul
organizatorului licitaţiei începând cu
data de: 20.07.2016. Alte informaţii
privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 1. Documentele de preselecţie,
prevăzute de art.55, alin. 3) din H.G.
924/2015, se depun la registratura
OSValea Frumoasei RA sau se pot
trimite prin posta electronică în format
.pdf la adresa osvaleafrumoaseisb@
yahoo.it. 2. La licitaţie pot participa
operatorii economici admişi de Comisia
de preselecţie. 3. Operatorul economic
participant la licitaţie trebuie să achite
separat, anterior începerii şedinţei de
licitaţie, în contul organizatorului, prin
instrumente bancare legale decontabile
până la începerea licitaţiei sau în
numerar la casieria OS Valea Frumoasei
RA, tariful de participare la licitaţie în
valoare de 150,00 lei precum şi o
garanţie de contractare în cuantum de
5% din valoarea de pornire la licitaţie,
pentru volumul de masă lemnoasă pe
care intenţionează să îl cumpere, Documentele privind constituirea garanţiei de
contractare precum şi a achitării tarifului de participare la licitaţie se vor
depune la secretariatul comisiei de licitaţie anterior începerii şedinţei de licitaţie. 4. Neîncheierea contractului de
vânzare-cumpărare a masei lemnoase
adjudecate în termenul maxim de 10 zile
lucrătoare din culpa exclusivă a operatorului economic /grupului de operatori economici adjudecatar, atrage
anularea adjudecării pentru masa
lemnoasă respectivă şi pierderea
garanţiei de contractare aferente. 5.
Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate din culpa exclusivă a
operatorului economic /grupului de
operatori economici adjudecatar
atrage pierderea garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de
participare la licitaţie/negociere
pentru partida al cărei contract de
vânzare-cumpărare a făcut obiectul
rezilierii. Neîndeplinirea condiţiilor
amintite mai sus determină interzicerea participării la licitaţie a operatorului economic. Pentru informaţii şi
date suplimentare vă puteţi adresa
organizatorului licitaţiei: persoană de
contact: Ana Mihai, număr de telefon:
0269553010, fax: 0269553127. SEF
OCOL Ing. Brad Tiberiu
l Lichidator judiciar provizoriu, societăţi profesionale de insolvenţă,
asociate prin contract, Yna Consulting
SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL,
cu sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, str.Mărăşeşti, 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.I.C.Brătianu, nr. 11, parter, camera
2, judeţul Mehedinţi, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr. J25/276/2012, având cod
de identificare fiscală nr. 6633311,
af lată în procedura de faliment,
conform sentinţei nr.177/2016 din
şedinţa publică din data de 16.05.2016
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în
dosar nr. 6902/101/2012, după cum
urmează: 1.*Proprietate imobiliară
compusă din teren intravilan + clădire
cu destinaţie comercială, CF401198,
magazinul Supermiva, situată în municipiul Lugoj, str. Timişoarei, nr. 62, jud.
Timiş, compusă din teren intravilan
curţi construcţii cu S=1.245mp,
compus din alipirea a 2 terenuri cu
S=765mp, nr. cadastral top.398399/b/2/1 şi nr top.398-399/b/2/2 şi
teren cu S = 480mp, nr. cadastral
top.401-402/1 şi construcţie C1 cu

destinaţia spaţiu comercial, corpul A şi
corpul B al complexului comercial
Supermiva, în structură S+P+E, nr.
cadastral top. 398-399/b/2/1 şi nr.
top.398-399/b/2/2, având Sc la
sol=545mp şi Sc subsol=162,30mp, Sc
desf=1.252,30mp şi Sutil desf.
=1.027,25mp*, la preţul de pornire a
licitaţiei de 497.400,00Euro (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua
plăţii), valoarea nu include TVA. Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile, o reprezintă Sentinţa
nr.160/2016 din şedinţa publică din
data de 25.04.2016 pronunţată de
Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr.
6902/101/2012/a138, prin care s-a
dispus ridicarea suspendării acţiunilor
pentru realizarea creanţei şi valorificarea bunurilor pentru bunurile
grevate de sarcini în favoarea BRD
Groupe Societe Generale SA. Licitaţia
va avea loc la punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara,
str. Enric Baader, nr.13, jud.Timiş, la
data de 23.08.2016, ora 13.00, iar în
cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată, în aceleaşi
condiţii, la data de 06.09.2016, ora
13.00, la data de 20.09.2016, ora 13.00,
la data de 05.10.2016, ora 13.00, la
data de 19.10.2016, ora 14.00, respectiv
la data de 01.11.2016, ora 13.00. Participarea la licitaţie este condiţionată de
achiziţionarea caietului de sarcini şi
consemnarea unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire al licitaţiei, până la
începerea licitaţiei în contul unic de
insolvenţă deschis la Banca Comerc i a l ă C a r p a t i c a , s u b n r.
RO98CARP036000766158RO01.
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 cumpărare. Somăm
pe toţi cei care pretind vreun drept
asupra imobilelor să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită
pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevăzută de lege. Informaţii
suplimentare, privind bunurile scoase
la licitaţie, la telefoanele: 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
l Directia Silvica Galati cu sediul in
Galati, str.Stiintei, nr.95, telefon
0236/412517, fax 0236/460256, e-mail
office@galati.rosilva.ro , organizeaza
pe data de 2 august 2016, orele 10.00,
la sediul Directiei Silvice Galati din
Galati, Str.Stiintei, nr.95, licitatie intermediara pentru vanzarea de masa
lemnoasa pe picior din productia
anului 2016.Tipul licitatiei este
publica, cu strigare. Licitatia este organizata si se va desfasura conform
prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publica, aprobat
prin Hotararea Guvernului
nr.924/2015. Data si ora organizarii
preselectiei este 27 iulie 2016, orele
9.30. Data si ora limita pana la care
poate fi depusa documentatia pentru
preselectie si inscrierea la licitatie este
26 iulie 2016, orele 16.30. Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire
a licitatiei si pasul de strigare pentru
fiecare partida sunt afisate la sediul
organizatorului si pe site-ul Regiei
Nationale a Padurilor-Romsilva, www.
rosilva.ro. Volumul total de masa
lemnoasa pe picior oferit la licitatie este
de 10539 m.c., din care: - pe natura de
produse: produse principale 9815 m.c.,
produse secundare 734 m.c. - pe specii
si grupe de specii: fag 3 m.c., stejari
1213 m.c.,diverse tari 5280 m.c., diverse
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moi 4043 m.c. Masa lemnoasa pe picior
oferita spre vanzare nu provine din
fondul forestier proprietate publica a
statului certificat in sistem FSC. Masa
lemnoasa pe picior ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei nu se va
putea adjudeca prin negociere, aceasta
urmand a fi oferita in cadrul unei licitatii ulterioare. Caietul de sarcini poate
fi procurat de la sediul organizatorului
licitatiei incepand cu data 25 iulie 2016.
Alte informaţii privind organizarea şi
desfăşurarea licitaţiei: -Documentele
pentru preselectie se depun la registratura organizatorului licitaţiei sau se pot
trimite prin poştă, cu inregistrare pana
la data si ora limita stabilita. Tehnologia de exploatare a partizilor oferite
la licitatie este cu utilizare de tractoare
forestiere. Neîncheierea contractului
de vânzare-cumpărare a masei
lemnoase adjudecate în termenul
maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit
prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecării
pentru masa lemnoasă respectivă şi
pierderea garanţiei de contractare
aferente. Rezilierea contractului de
vânzare-cumpărare a masei lemnoase
adjudecate din culpa exclusivă a operatorului economic adjudecatar atrage
pierderea garanţiei de contractare
aferente, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere pentru
partida al cărei contract de vânzare-cumpărare a făcut obiectul rezilierii.
Pentru informatii si date suplimentare
va puteti adresa organizatorului licitatiei, Directia Silvica Galati, compartim e n t f o n d f o r e s t i e r, i n g . L u c a
Gheorghe, telefon 0748270902.

PIERDERI
l Pierdut atestat de marfă, ADR,
agabaritc, pe numele pintea vasile .Îl
declar nul.
l Societatea Flli Celano Trasporti
SRL declar pierdută cartela tahografică
cu seria 0000000006XAF000 eliberată
la data de 26.05.2015 pe numele Toma
Cristian Daniel. Se declară nulă.
l Proces-verbal predare-primire apartament, pe numele Antonescu Aurora.
Il declar nul.
l Pierdut si nule: Certificat construire
nr.2071/20.03.194, Proces-verbal predare-primire locuinta din 27.02.1975,
Burlacu Gheorghe, Burlacu Lucia.

l Pierdut Proces-verbal predare-primire receptie original din 24.XII.1971,
pe numele Miron Constantin si Miron
Emilia. Il declar nul.
l Dalians Pub SRL, J6/362/2012, CUI
30263343, reprezentat prin Asociat unic
Suciu Alina Crina, declar pierdut certificate constatatoare pentru: activitati
autorizate la punct de lucru din
Bistriţa, Strada Bistricioarei nr.6A/B,
Jud.BN. Declar nule.
l

Radion Marius, domiciliat în sat
(com) Murighiol, jud. Tulcea anunță
pierderea atestatului de ambarcațiune
seria 22907 eliberat în anul 2013 pentru
barca seria 01101 MHM, de către
A.N.R. pe numele Radion Alexe –tata
decedat. Se eclară nul.

l Pierdut legitimaţie şi carnet student
eliberate de U.T.C.B., pe numele de
Făgăraşu Laura. Le declar nule.

l Declar pierdute şi nule acte proprietate apartament 24 din Str. Amurgului
nr.14, bl. 7, pe numele lui Matei Alecu.

