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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Primăria Municipiului Dorohoi organizează
concurs în data de 21.12.2015, orele 10.00 pentru
ocuparea funcţiei de execuţie referent debutant
IT la Serviciul taxe, impozite locale. Relaţii
suplimentare se pot obţine la Compartimentul
resurse umane din cadrul Primăriei municipiului
Dorohoi, la tel. 0231.610.133, interior 114 sau pe
site-ul instituţiei: www.primariadorohoi.ro.
Tematica de concurs şi condiţiile de concurs sunt
afişate la sediul instituţiei.
Spitalul Clinic Colentina organizează în data de
08.12.2015 la sediul administraţiei spitalului
concurs pentru ocuparea a 2 posturi de asistenţi
medicali laborator, 1 post băieşiţă şi 1 post
economist. Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului va fi afişată la avizierul
spitalului. Informaţii suplimentare la telefon:
021.319.17.80.
Administraţia Domeniului Public Sector 1,
Bucureşti anunţă: Concurs de recrutare organizat în data de 14.12.2015, ora 10.00, proba
scrisă şi în data de 17.12.2015, ora 13.00, proba
interviului pentru ocuparea următoarei funcții
contractuale de execuție temporar vacante:
-Inspector de specialitate, gradul profesional I în
cadrul Serviciului Juridic- post pe perioadă
determinată; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; vechime în specialitatea studiilor:
minimum 3 ani şi 6 luni. Dosarele de înscriere se
depun la sediul instituţiei, din Bd. Poligrafiei, nr.
4, sector 1 în perioada 25.11.2015- 04.12.2015.
Condiţiile de participare şi bibliografia se
afişează la sediul instituției. Relaţii suplimentare
la secretarul comisiei de concurs, doamna Ion
Constanta, telefon 021.319 32 61.
Primăria Municipiului Dorohoi organizează
concurs în data de 21.12.2015, orele 10.00 pentru
ocuparea a 2 (două) funcţii de execuţie: -referent
debutant, studii superioare de lungă durată la
Compartimentul integrare europeană, programe
comunitare, informatică; -referent debutant,
studii superioare de lungă durată la Centrul
naţional de informare şi promovare turistică,
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acreditare agent turism. Relaţii suplimentare se
pot obţine la Compartimentul resurse umane din
cadrul Primăriei municipiului Dorohoi, la tel.
0231.610.133, interior 114 sau pe site-ul instituţiei: www.primariadorohoi.ro. Tematica de
concurs şi condiţiile de concurs sunt afişate la
sediul instituţiei.

depune dosarele de participare la concurs până
la data de 27.11.2015, ora 15.00 la sediul
Centrului Cultural European pentru UNESCO
,,Nicolae Bălcescu’’. Relaţii suplimentare la
sediul Centrului Cultural European pentru
UNESCO ,,Nicolae Bălcescu’’, telefon
021.336.43.40, e-mail: ccnb4@yahoo.com.

AMÂNARE CONCURS: Concursul organizat
de AFIR în data de 11.12.2015 –proba scrisă,
17.12.2015 -interviul, pentru ocuparea posturilor
vacante de execuție, anunțat în Jurnalul Național nr. 6808/17.11.2015, se amână pentru data
de 05.01.2016 –proba scrisă, 11.01.2016 –interviul, data limită de depunere a dosarelor rămâne
03.12.2015, ora 16:30, iar rezultatele selectării
dosarelor depuse se vor afișa/ publica în
08.12.2015.

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca,
str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs
pentru ocuparea unui post de secretar, vacant pe
perioadă nedeterminată în cadrul Centrului de
Formare Continuă, Învăţământ la Distanţă şi cu
Frecvenţă Redusă. Condiţii de participare: studii superioare în domeniul ştiinţe ale comunicării; - experienţă în activitatea de secretariat în
învăţământul superior, minim 3 ani; - cunoştinţe
privind utilizarea editoarelor de text (Microsoft
Word, Open Office) şi calcul tabelar (Microsoft
Excel, Open Spreadsheet). Concursul va consta
într-o probă scrisă (în data de 08.01.2016, ora
10.00), o probă practică (în data de 15.01.2016,
ora 10.00) şi un interviu (în data de 22.01.2016,
ora 10.00). Dosarele de concurs se pot depune
până la data de 11.12.2015, ora 16.00. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la Direcţia Resurse
Umane, str. I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de
internet www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/
405300, interior 5449. Director RU, Mircea
Raţiu.

Academia Română – Filiala Iaşi, Centrul de
Cercetări pentru Oenologie, organizează, în ziua
de 28 decembrie 2015, ora 10.00, concurs pentru
ocuparea postului de Asistent de Cercetare Științifică, normă 1/2, în domeniul Oenologie.
Concursul se va desfăşura conform Legii
319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se depune
în termen de 30 de zile de la data publicării
anunţului, la sediul Centrului de Cercetări
pentru Oenologie, din Aleea M. Sadoveanu, nr. 9.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la
secretariatul Centrului de Cercetări pentru
Oenologie, tel. 0232-22.82.28 sau de la Biroul
Resurse Umane, Salarizare, tel. 0332-10.11.15.
Centrul Cultural European pentru UNESCO
,,Nicolae Bălcescu’’ cu sediul în Bucureşti, str.11
Iunie, nr.41, sectorul 4, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei de Muncitor calificat
(montator– manuitor decor). Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
08.12.2015 ora 10.00; -Proba practică în data de
10.12.2015. ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: să aibă studii medii, experienţă în domeniu, abilităţi de lucru în echipă,
capacitatea de a susţine eforturi fizice în activităţile de mănuire, transport şi depozitare decoruri,
disponibilitate de lucru peste program la nevoie,
domiciliu stabil în Bucureşti. Candidaţii vor

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 112355/23.11.2015. În temeiul art. 162, alin. (1)
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, face cunoscut că în ziua de 07,
luna 12, anul 2015, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se vor
vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC
Cata Com Grup SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Drăgănești Vlașca, jud.
Teleorman, cod unic de identiﬁcare 24716369. Denumirea bunului imobil, descriere
sumară, prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: - Teren intravilan
+ Construcție, E70, preț de pornire a licitației (3) = 170.315 lei. *) cota de taxă pe
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este de 24% neimpozabil în
conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3) lit. B din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare și pct. 4 alin. (3) din Normele
metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004, cu modiﬁcările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați de cumpărarea bunurilor sunt
invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de
pornire a licitației achitată în contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI
4568128, deschis la Trezoreria mun. Alexandria; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la dată stabilită
pentru vânzare la locul ﬁxat în acest scop. Debitorul nu va putea licita nici personal,
nici prin persoană interpusă. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. (d) din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003, republicată, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare
vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 0247.421168, int. 354.

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca,
str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs
pentru ocuparea unui post de fizician, vacant pe
perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului
Intern de Prevenire şi Protecţie. Condiţii de
participare: - studii superioare în domeniul
fizicii; - experienţă în domeniul fizicii nucleare,
minim 2 ani; - cunoştinţe operare PC. Constituie
avantaj: - doctorat în domeniul fizicii nucleare; stagii de pregătire în unităţi similare din străinătate. Concursul va consta într-o probă scrisă (în
data de 12.01.2016, ora 10.00) şi un interviu (în
data de 19.01.2016, ora 10.00). Dosarele de
concurs se pot depune până la data de
11.12.2015, ora 16.00. Informaţii suplimentare se
pot obţine de la Direcţia Resurse Umane, str. I.C.
Brătianu nr. 14, pe pagina de internet www.
ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300, interior
5449. Director RU, Mircea Raţiu.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca,
str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs
pentru ocuparea postului de muncitor necalificat, vacant pe perioadă nedeterminată, în
cadrul Serviciului Complex Parc Sportiv, Biroul
Spaţii Verzi. Condiţii de participare: - şcoală
generală; - vechime în muncă, de minim 5 ani.
Concursul va consta într-o probă practică (în
data de 11.01.2015, ora 10.00) şi un interviu (în
data de 18.01.2016, ora 10.00). Dosarele de
concurs se pot depune până la data de
11.12.2015, ora 16.00. Informaţii suplimentare se
pot obţine de la Direcţia Resurse Umane, str. I.C.
Brătianu nr. 14, pe pagina de internet www.
ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300, interior
5449. Director RU, Mircea Raţiu.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca,
str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs
pentru ocuparea unui post de administrator
patrimoniu, vacant pe perioadă nedeterminată
în cadrul Direcţiei Tehnice. Condiţii de participare: - studii superioare în domeniul ingineriei
instalaţiilor; - experienţă în domeniul studiilor,
minim 2 ani; - utilizare avansată a programelor
Invest Manager Plus, Edevize, Autocad.
Concursul va consta într-o probă scrisă (în data
de 14.01.2016, ora 10.00) şi un interviu (în data
de 21.01.2016, ora 10.00). Dosarele de concurs se

pot depune până la data de 11.12.2015, ora
16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine de
la Direcţia Resurse Umane, str. I.C. Brătianu nr.
14, pe pagina de internet www.ubbcluj.ro sau
telefon 0264/ 405300, interior 5449. Director RU,
Mircea Raţiu.

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea “Strămoşii poporului
român” reprezintă o luminată
punte de suflet cu românii de
pretutindeni. 0761.674.276.
0733.940.772.

VÂNZĂRI CASE
Vând casă cu teren arabil, în zona Pleniţa, Jud.
Dolj. Tel.0752.233.166.
Casă în Bragadiru, topaz.inzona.ro, 135 mp, 4
camere, 2 băi, bucătărie închisă, terasă.
0735474623.

PROPUNERI AFACERI
Vând autorizaţie taxi în Braşov+ maşină echipată, preţ 25000E. 0748848589

CITAȚII
Numita Constantin Maria, cu ultimele domicilii
cunoscute în Rm. Vâlcea, Calea București, nr. 15
și Goranu, nr. 99, județul Vâlcea, este citată în
calitate de pârâtă în dosarul nr. 7073/288/2015
având ca obiect uzucapiune la Judecătoria Rm.
Vâlcea, pentru termenul din 11.12.2015, reclamant fiind Marin Nicolae.
Urda Gligor, Urda Szia, Urda Borbala, văduva
lui Urda Vazul născută Lup Maria, Urda
Gergely, Urda Szia căsătorită cu Popa Gyarfas,
Urda Borbala, Urda Gergely, toţi cu domiciliul
necunoscut, sunt citaţi la Judecătoria Turda în
14.12.2015, ora-08.30, pentru uzucapiune în
dosar 4304/328/2014.
Se citează numitul Olteanu Gabriel cu ultimul
domiciliu în Piteşti, str. Trivale, nr. 6, bl. 59, sc.
A, ap. 16, jud. Argeş, pentru termenul din
26.11.2015, ora 12,00, la Judecătoria Piteşti, în
contradictoriu cu reclamanta Ştefan Maria în
dosarul nr. 1131/280/2013* ieşire din indiviziune
partaj succesoral.
Numiții Osman Adrian Mihai și Osman Elena,
domiciliați în municipiul Giurgiu, B-dul
București, bl.111, scara A, etaj 6, apartament
18, județul Giurgiu, sunt chemați la Judecătoria Câmpulung str. Emilian Paveliu, nr.2,
Județul Argeș, la sala 1, Complet C5, civil, în
data de 10 decembrie 2015, ora 08.30, în calitate de pârâți, în dosarul nr.2524/205/2015,
avănd ca obiect revendicare, în proces cu
Tănăsescu Speranța Valeria, și Matei Ioan, în
calitate de reclamnat.
Direcţia Generală de Asistență Socială și
Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în judecată
pe numiţii: Bolboacă Ana, domiciliată în com.
Racovița, sat Tuțulești, jud. Vâlcea, și fără
forme legale în com. Ștefănești, sat Șerbănești,
jud. Vâlcea, în calitate de intimată în dosarul
civil nr.3706/90/2015, cu termen de judecată în
data de 04.12.2015 având ca obiect înlocuire
măsură de protecţie specială, aflat pe rol la
Tribunalul Vâlcea; Nistor Nicoleta Oana,
domiciliată în mun. Rm. Vâlcea, str. Nicolae
Titulescu, nr.17, bl.H3, sc. A, ap. 1, jud.
Vâlcea, în calitate de intimate în dosarul civil
nr. 3680/90/2015 având ca obiect instituire
măsură de protecţie specială, aflat pe rol la
Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
Dinamic Insolv IPURL în calitate de administrator judiciar vă informează că împotriva S.
Lider Profesional 2010 SRL având CUI
27784333, J06/460/2010, a fost deschisă procedura insolvenţei prin Sentinţa civilă nr.
881/20.11.2015 din dosar nr. 1930/112/2015 al

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Tribunalului Bistriţa-Năsăud. Creditorii sunt
invitaţi să-şi depună cererile de creanţe la grefa
instanţei în temeiul Legii 85/2014.
Anunţ public privind depunerea solicitării de
emitere a acordului de mediu CONPET S.A.
cu sediul în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3,
jud. Prahova, titular al proiectului „Modernizare şi monitorizare a sistemului de
protecţie catodică la nivel central şi de sector
aferent conductelor de transport ţiţei Import
şi Ţară” anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru locaţia: Modernizare şi
monitorizare staţie protecţie catodică “SPC
Parc 4”, propus a fi amplasat încom. Roata
de Jos, judeţul Giurgiu. Informaţiile privind
proiectele propuse pot fi consultate la sediul
A.P.M. GIURGIU din municipiul Giurgiu,
Şos Bucureşti ,Bl 111,Sc A+B, în zilele de
luni-joi între orele 8,00-16,30 şi vineri între
orele 8,00-14,00 şi lasediul S.C. Conpet S.A.,
municipiul Ploieşti, strada Anul 1848, nr. 1
– 3, judeţul Prahova, în zilele de luni – joi,
între orele 8 – 16 şi vineri între orele 8 – 13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul A.P.M. Giurgiu.

NOTIFICĂRI
Leavis Cont IPURL – lichidator judiciar notifica
deschiderea procedurii simplificate a insolventei
privind pe SC RCT Concept Tehnologies SRL,
cu sediul in localitatea Blejoi DN1B, KM4
Ploiesti - Valeni, jud. Prahova, dosar nr.
3303/105/2015 Tribunalul Prahova. Termenul
pentru depunere declaratii de creanta pentru
creantele nascute dupa deschiderea procedurii
04.01.2016, intocmire tabel suplimentar
03.02.2016, solutionare contestatii si depunere
tabel definitiv consolidat 04.03.2016. Relatii la
telefon 0723880617.
Leavis Cont IPURL – lichidator judiciar notifica
deschiderea procedurii simplificate a insolventei
privind pe SC Toppler Construct SRL, cu sediul
in comuna Barcanesti, sat Romanesti nr. 223
jud. Prahova, dosar 2188/105/2015 Tribunalul
Prahova. Termenul pentru depunere declaratii
de creanta pentru creantele nascute dupa
deschiderea procedurii 04.01.2016, intocmire
tabel suplimentar 03.02.2016, solutionare contestatii si depunere tabel definitiv consolidat
04.03.2016. Relatii la telefon 0723880617.
Administrator Judiciar C.I.I. Palaş- Alexandru
Alina notifică deschiderea procedurii generale a
insolvenţei împotriva SC Davia Expres
Construct SRL din Ploiesti, Prahova, CUI
29627122, J29/144/2012, la tribunalul prahova
– dosar 6011/105/2015, termen inregistrare
creante 30 decembrie 2015, termen tabel preliminar 18 ianuarie 2016, termen tabel definitiv 11
februarie 2016, sedinta adunarii creditorilor 22
ianuarie 2016 ora 14:00.
Administrator Judiciar C.I.I. Palaş-Alexandru
Alina notifică deschiderea procedurii generale a
insolvenţei împotriva SC Tiag Services &
Consulting SRL din Ploiesti, Prahova, CUI
27330086, J29/1083/2010, la Tribunalul Prahova
– Dosar 6070/105/2015, termen inregistrare
creante 21 decembrie 2015, termen tabel preliminar 11 ianuarie 2016, termen tabel definitiv 05
februarie 2016, sedinta adunarii creditorilor 15
ianuarie 2016 ora 14:00.
Tribunalul Bistriţa-Năsăud prin Incheierea
civilă nr. 853/18.11.2015 a dispus deschiderea
procedurii insolventei împotriva debitorului SC
CRINELY PAN SRL Bistrita, dosar nr.
2180/112/2015, desemnând ca administrator
judiciar provizoriu cabinetul individual de insolvenţă Şerban Simion, cu sediul in Bistriţa str.
Vadului nr. 4. Procedura se va desfăşura la
următoarele termene: 1.termen limită pentru
inregistrarea cererilor de admitere a creanţelor:
30.12.2015; 2. pentru intocmirea tabelului preliminar al creanţelor la data de 15.01. 2016; 3.
termen pentru depunerea eventualelor contestaţii la 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului
preliminar de creanţe; termen pentru afişarea

tabelului definitiv al creanţelor la data de 30. 01.
2016. Adunarea creditorilor se va desfăşura în
ziua de 8.01.2016 ora 12,00 la sediul secundar al
lichidatorului din Bistriţa, str. Simion Bărnuţiu
nr. 40.

LICITAȚII
Lichidator judiciar vinde prin licitaţie la preţ
total de 257.667 lei + TVA: doua parcele de teren
intravilan alaturate (632 mp + 506 mp) si hală
productie de 405 mp, situate în Câmpina, jud.
Prahova. Licitaţiile au loc la 02.12.2015,
24.12.2015 si 15.01.2016, la ora 12:00. Informaţii
la tel. 0744.688.623.
Comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani,
telefon/ fax: 0331.103.246, organizează licitaţie
publică în vederea concesionării terenului în
suprafaţă de 1253 mp teren situat în intravilanul
satului Cerviceşti, aparţinând domeniului privat
al comunei. Licitaţia publică va avea loc la data
de 16.12.2015, ora 12.00, la sediul Primăriei
comunei Mihai Eminescu, din localitatea
Ipoteşti. Persoanele interesate pot procura documentaţia de atribuire de la sediul Primăriei
comunei Mihai Eminescu, începând cu data de
26.11.2015. Informaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul Primăriei MIhai Eminescu,
telefon/ fax: 0231.512.183 sau 0331.103.246.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judiciar în dosarul nr. 9379/111/2012, aflat
pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea Olimpic Felix SRL CUI RO12353162
J05/763/1999, face public următorul anunț referitor la pasul de supraofertare privind „Casa tip
duplex si teren aferent”, în natură imobil format
din teren intravilan în suprafață de 191 mp cu
casă de locuit regim D+P+E, situate în loc.
Sînmartin, nr.105/47, ap.1, jud. Bihor, înscrisă în
C.F. NDF 1619 nr. cad 1217/1 Sînmartin. Supraoferta, trebuie sa fie de minim 154.000 lei, suma
care cuprinde și pasul de ofertare de 10% stabilit
în procedura. Oferta se va depune la sediul lichidatorului judiciar, în termen de 30 de zile de la
data publicării prezentului anunț. Informații
suplimentare se pot obține prin: e-mail:plginsolv@gmail.com Tel: 0359/463661 Fax:
0359/463662.
Activ Insolv SPRL, lichidator al SC
CROMATIC SRL, anunţă vânzarea prin licitatie publică, în condiţiile art. 154 alin. 2 din
Legea nr. 85/2014, a bunurilor imobile proprietatea debitoarei: 1. apartament cu 3 camere
situat in mun. Rm Valcea, strada Rapsodiei,
nr.17, bloc F3, scara A, parter, ap. nr 2, judetul
Valcea la pretul de pornire al licitatiei, respectiv
106.000 lei exclusiv TVA. 2. spatiu comercial
situat in mun. Rm Valcea, strada Rapsodiei,
nr.17, bloc F3, scara A, parter, ap. nr 3, judetul
Valcea la pretul de pornire al licitatiei, respectiv
124.000 lei exclusiv TVA; Sedinţele de licitaţie
publică se organizează la sediul lichidatorului
din Rm. Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL,
sc. A, parter, în zilele de 15.12.2015, 29.12.2015,
11.01.2016, 25.01.2016, 01.02.2016, 15.02.2016,
01.03.2016 si 15.03.2016 ora 14:00.
Relaţii suplimentare privind imobilele scoase la
vânzare, caietul de sarcini si condiţiile de participare la licitaţie se pot obţine la sediul lichidatorului sau la telefon/ fax 0350414880;
0743050727, 0742307351.
Consiliul Local Breaza organizează: I. Închirierea a 2 (două) suprafeţe de teren de 2.035 mp şi
2.965 mp situate în oraşul Breaza, pct. „Podul
Corbului” – DN1, pentru amenajare organizare
şantier. Preţ pornire 0,073 lei/mp/lună. Durata 3
ani. Termen depunere documente prevăzute în
Caietul de Sarcini: 17.12.2015, ora 10:00. Desfăşurarea licitaţiei: 17.12.2015, ora 10:30. Caietul
de sarcini = 25 lei. Taxa de participare = 50 lei.
Garanţiei de participare = 500 lei. Condiţiile de
participare se regăsesc în Caietul de Sarcini care
se poate procura de la sediul Primăriei Breaza.
Închirierea se va face pentru fiecare teren în
parte. Temei legal HCL nr. 124/25.09.2015. II.
Atribuirea contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public de persoane pe
odurata de 5 ani. Trasee: 1. Centru – Nistoreşti;

2. Centru – Intersecţie Ocinei cu str. Surdesti.
Taxa de participare = 100 lei. Garanţia de participare = 1000 lei. Redevenţa minimă = 326 lei /
lună. Documentaţia pentru licitaţie = 25 lei şi se
poate procurade la Primăria Breaza. Termen
depunere documente prevăzute în Caietul de
Sarcini: 17.12.2015, ora 10:00. Desfăşurarea
licitaţiei: 17.12.2015, ora 11:30.
Activ Insolv SPRL, lichidator al SC Elisabeta
Turist SRL, anunţă vânzarea prin licitatie
publică, în condiţiile art. 116 alin. 2 din Legea nr.
85/2006, a bunurilor imobile proprietatea debitoarei: 1. imobil situat in intravilanul orasului
Baile Olanesti, str. Bailor nr. 30 (fost nr.27), jud.
Valcea, avand nr. cadastral 479, inscris in C.F. nr.
35085 provenita din conversia de pe hartie a C.F.
NR.337, format din teren curti constructii in
suprafata de 499,01 mp si temelie -fundatie
pentru locuinta, in suprafata de 72 mp; 2.
imobilul situat in intravilanul orasului Baile
Olanesti, str. Bailor nr. 30 (fost nr.21A), jud.
Valcea, avand nr. Cadastral 823, inscris in C.F.
nr. 35016 provenita din conversia de pe hartie a
C.F. nr. 66, in suprafata de 1.059 mp, format din
hotel avand regim de inaltime D+P+3E+M, in
suprafata construita la sol de 179,28 mp, in
suprafata desfasurata de 847,01 mp si in suprafata utila de 724,98 mp; Bunurile se vand numai
impreuna, pretul de pornire al licitatiei fiind de
283.296 Euro, fara TVA, platibil in lei la cursul
BNR din ziua licitatiei. Sedinţele de licitaţie
publică se organizează la sediul lichidatorului
din Rm. Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL,
sc. A, parter, în zilele de 02.12.2015, 15.12.2015 si
29.12.2015 ora 14:00.
Relaţii suplimentare privind imobilele scoase la
vânzare, caietul de sarcini si condiţiile de participare la licitaţie se pot obţine la sediul lichidatorului sau la telefon/ fax 0350414880;
0743050727, 0742307351.
Administraţia Naţională “APELE ROMÂNE”Administraţia Bazinală de Apă Siret cu sediul în
Bacău, str.Cuza Vodă nr.1, judeţul Bacău, cod
600274, tel.0234 541646, fax 0234 510050, în
calitate de unitate locatoare, anunţă: organizarea în data de 15 decembrie 2015 a licitaţiilor
publice cu ofertă în plic închis privind închirierea de bunuri imobile, terenuri situate în albiile
minore ale râurilor, pe raza judeţelor Suceava,
Vrancea, Neamţ, Iaşi şi Bacău. Închirierea are
ca scop înlăturarea materialului aluvionar
(exploatare agregate minerale) pentru asigurarea scurgerii optime în albie. Durata închirierii
este de 2 ani. Garanţia de participare este de
10% din valoarea minimă a chiriei anuale,
respectiv 0,56 lei/mp/an, pentru fiecare dintre
următoarele bunuri imobile: Judeţul Suceava Râu Suceava / Ştirbăţ aval / Udeşti / 44.500 mp;
Satu Mare aval / Satu Mare / 8.000 mp; Râu
Suceviţa / Bădeuţi confl.râu Suceava/ Milişăuţi /
7.060 mp. Judeţul Vrancea; Râu Putna / Vînători mal stâng-C.S.A.35-34 / Vînători 7.165 mp;
Aval Răchitosu/ Groafa / 17.260 mp; Râu
Zăbala / Poieniţa / Năruja / 9.682 mp; Râu
Rm.Sărat Aval Râmnicelu / Râmnicelu / 12.646
mp; Râu Siret / Şişcani N-E mal drept / Adjud /
22.285 mp. Judeţul Neamţ / Râu Siret / Basta
aval/ Ion Creangă şi Horia / 45.500 mp. Basta /
Ion Creangă şi Horia / 17.800 mp. Basta amonte
/ Ion Creangă şi Horia 13.500 mp. Râu Moldova
/ Nisporeşti-Văleni / Văleni şi Boteşti 50.000 mp;
Râu Bistriţa / Costişa / Costişa / 11.500 mp.
Judeţul Iaşi - Râu Moldova / Boureni aval /
Boureni / 38.000 mp. Judeţul Bacău / Râu Siret
/ Coteni-Ciuc / Buhoci şi Letea Veche 14.000
mp. Garanţia de participare poate fi constituită
sub forma unei scrisori de garanţie bancară
eliberată de o bancă din România în favoarea
unităţii locatoare sau a unui ordin de plată,
confirmat prin extras de cont, în contul
RO51TREZ0615005XXX013935 - TREZORERIA BACĂU, CIF 33839263. Condiţiile de
participare sunt precizate în caietul de sarcini.
Ofertele vor fi depuse în data de 15.12.2015 până
la ora 9, urmând a fi deschise în aceeaşi zi la ora
10. Caietul de sarcini, în valoare de 1.050,00 lei,
poate fi achiziţionat de la sediul Administraţiei
Bazinale de Apă Siret - birou Patrimoniu sau cu
ordin de plata în contul RO 69TREZ
061502201X013928 - TREZORERIA BACĂU
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CIF:RO18264854, începând cu data de
25.11.2015 şi până în ziua anterioară desfăşurării licitaţiilor. Valabilitatea obligatorie a ofertei
este de 90 de zile de la data deschiderii acesteia.
Prezentul anunţ este postat pe site-ul www.
rowater.ro/dasiret la rubrica ANUNŢURI LICITAŢII ACTIVE.
C.N. Administraţia Porturilor Dunării Fluviale
S.A. Giurgiu organizează, în data de 21.12.2015,
ora 11ºº, la sediul companiei din Giurgiu, şos.
Portului nr.1, licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea suprafeţei de 550 mp
teritoriu portuar, din Portul Drobeta Turnu
Severin, judeţul Mehedinţi. Închirierea teritoriului portuar se va face pentru desfăşurarea de
activităţi portuare, prin licitaţie publică deschisă
cu strigare în conformitate cu prevederile: -H.G.
nr.520/1998 privind înfiinţarea C.N. A.P.D.F.
S.A. Giurgiu, modificată şi completată cu H.G
nr. 596 / 13.05.2009 ; -O.G.nr. 22/1999 republicată, privind administrarea porturilor şi căilor
navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public al
statului, precum şi desfăşurarea activităţilor de
transport naval în porturi şi pe căile navigabile
interioare; -Ordinul M.T.I nr.1286/2012 pentru
aprobarea Regulamentului privind închirierea
infrastructurii de transport naval care aparţine
domeniului public al statului şi este concesionată
administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile
interioare. Documentaţia de licitaţie, în valoare
de 100 lei, la care se adaugă T.VA, poate fi achiziţionată de la sediul C.N. A.P.D.F. S.A.
GIURGIU, şos.Portului, nr.1, începând cu data
de 07.12.2015, iar ofertele pot fi depuse la sediul
C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu din Municipiul
GIURGIU, şos.Portului nr.1, până la data de
16.12.2015, ora 14:30. Precizăm că nu se percepe
taxă de participare la licitaţie. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon nr.
0246/213003, fax 021/3110521, e-mail patrimoniu @apdf.ro.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional transport marfă,
eliberat de ARR Argeş pe numele Crăciun
Răzvan Florin, domiciliat în com. Schitu
Goleşti, sat Lăzăreşti, jud. Argeş. Se declară nul.
Subsemnatul av. Gioarsă Gabriel cu sediul în
sediul profesional în municipiul Câmpulung,
strada Vasile Alexandri, nr. 13, Județul Argeș,
declar pierdut cardul de avocat emis de
U.N.B.R.-Baroul Argeș-pe numele subsemnatului, respectiv card CCBE Nr.4000-303-000818.
Declarăm pierderea Certificatului Constatator
pentru sediul social şi îl declarăm nul. Certificatul emis O.R.C.T.B. pentru S.C. Axelle Co
S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Strada
Fântânica nr.14A, corp C, Sector 2,
J40/10785/1995, C.U.I. RO 7968048.
Declar pierdută (nulă) legitimație R.A.T.B. pe
numele Antonescu Alina Gabriela.
Andrei Alexandru Constantin declar nul Certificat de atestare a dreptului de proprietate
privată eliberat de Prefectura Municipiului
București la data de 11.07.1997 cu numărul
14200/1 pentru Mitroaica Constantin.
Mitroaica Romeo Vifor declar nul certificat de
atestare a dreptului de proprietate privată
eliberat de Prefectura Municipiului București la
data de 11.07.1997 numărul 14200/1 pentru
Mitroaica Constantin.
Antoriloiu Elena Liliana declar nul certificat de
atestare a dreptului de proprietate privată
eliberat de Prefectura Municipiului București la
data de 11.07.1997 numărul 14200/1 pentru
Mitroaica Constantin.
Andrei Ana Cristina declar nul certificat de
atestare a dreptului de proprietate privată
eliberat de Prefectura Municipiului București la
data de 11.07.1997 numărul 14200/1 pentru
Mitroaica Constantin.

