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OFERTE SERVICIU
l Angajăm persoane cu sau fără
experienţă pentru postul de cameristă. Pentru interviu sunaţi la
0723.193.763 de luni până vineri în
intervalul orar 8:00-15:00.
l SC ONE STAR SECURITY
SRL ANGAJEAZA AGENTI DE
SECURITATE CU ATESTAT DE
PA Z A P E N T R U Z O N A
CERNICA. SALARIU AVANTAJOS PLUS BONURI MASA.
R E L AT I I L A T E L E F O N :
0786258119.
l SERVICE AUTO (ŞOS.
ALEXANDRIEI) ANGAJEAZĂ
TINICHIGIU AUTO. DETALII
LA NR-UL 0737.222.342.
l FJORDTRANS angajează
şoferi de tir profesionişti cu
experienţă în EU, pentru curse
în Scandinavia! Cerinţe:permis
de conducere categoriile
B+C+E,atestat de marfă,atestat pentru mărfuri periculoase, atestat transport
agabaritic. Cunoaşterea limbii
engleze sau germană este necesară. Salarizare:Începând de la
1500 şi poate ajunge până la
2000Euro,în funcţie de experienţa dumneavoastră. Locaţie:
Danemarca-Hedensted.
Persoană de contact:Diana
Macaveiu, tlf.:+40747021785.
Adresa email:diana@fjordtrans.com.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, cu sediul în
Municipiul Târgu-Jiu, str.8 Martie,
nr.3A, jud.Gorj, organizează, în
temeiul Hotărârii Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, concursul
din perioada 22-28.03.2016 pentru
ocuparea unor posturi vacante,
repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea
Programului Naţional de Cadastru
şi Carte Funciară, corespunzătoare
funcţiilor contractuale de execuţie
din cadrul O.C.P.I.Gorj, cu încadrare pe perioadă determinată de
36 de luni, după cum urmează: 1.
Referent treapta IA -2 posturi:
Condiţii specifice de participare la
concurs: -studii medii, absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime
în muncă: minim 6 ani şi 6 luni.
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: -proba scrisă: în data
de 22.03.2016, ora 10.00, la sediul
OCPI Gorj; -interviul: în data de
28.03.2016, ora 10.00, la sediul
OCPI Gorj. Data limită până la
care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este
14.03.2016, ora 16.00, la sediul
OCPI Gorj. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul instituţiei,
persoană de contact: Carolina
Luiza Curelea, responsabil resurse
umane, telefon: 0253.217.189/
0253.215.893.
l Primaria municipiului Codlea,
jud.Brasov, anunta organizarea
concursului pentru ocuparea unor
posturi contractuale, in perioada
16-18.03.2016, la sediul Primariei
municipiului Codlea, str.Lunga
nr.33, dupa cum urmeaza: 1.
responsabil promovare Centru
Istoric; 2.muzeograf; 3.muncitor
calificat (personal intretinere); 4.
bibliotecar. Conditii de participare:
-Conditiile generale pe care trebuie
sa le indeplineasca un candidat la
concurs sunt urmatoarele: 1.are
cetatenia romana, cetatenie a altor
state membre ale Uniunii Europene; 2.cunoaste limba romana,scris vorbit; 3. are varsta

minima reglementata de prevederile legale; 4.are capacitate deplina
de exercitiu; 5.are o stare de sanatate corespunzatoare postului
pentru care candideaza; 6.indeplineste conditiile de studii sau alte
conditii specifice potrivit cerintelor
postului scos la concurs; 7.nu a fost
condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra
umanitatii, contra staului ori
contra autoritatii, de serviciu sau
in legaturacu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori
a unor fapte de coruptie sau a unei
infractiuni savarsite cu intentie,care ar face-o incompatibil cu
exercitarea functiei,cu exceptia
situatiei in care a intervenit reabilitarea. -Conditii specifice: Pentru
postul de responsabil promovare
Centru Istoric:-studii universitare
absolvite cu diploma de licenta,in
domeniul stiinte umaniste sau
administrative, cu o vechime in
munca de cel putin 3ani in studiile
de specialitate; -cunostinte operare
PC-nivel mediu; -cunostinte limba
engleza-nivel mediu.Pentru postul
de muzeograf: -studii universitare
absolvite cu diploma de licenta in
domeniul stiinte umaniste si arta.
-cunostinte operare PC-nivel
mediu; -cunostinte limba engleza-nivel mediu.Pentru postul de
muncitor calificat (personal intretinere): -studii medii absolvite cu
diploma de bacalaureat.Pentru
postul de bibliotecar: -studii medii
absolvite cu diploma de bacalaureat; -cunostinte operare PC-nivel
mediu; -cunostinte limba engleza-nivel mediu. Concursul se va
desfasura dupa urmatorul
calendar: Conditii de desfasurare
Selectarea dosarelor de inscriere.
Proba scrisa Interviu/proba practica pentru candidatii admisi la
proba scrisa Data 10.03.2016,
16.03.2016, 18.03.2016, Ora 12,00;
10,00; 12,00.Locul Primaria municipiului Codlea Primaria municipiului Codlea Primaria
municipiului Codlea Data limita
de depunere a dosarelor de participare la concurs, la Compartimentul Registratura al Primariei
municipiului Codlea este
08.03.2016. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Codlea sau la
telefon 0268/251650, int.136, Perju
Liliana-secretara comisiei de
concurs.
l Primăria oraşului Sinaia, cu
sediul în localitatea Sinaia, Bd.
Carol I, nr.47, judeţul Prahova,
organizează examen de promovare
în funcţie publică de conducere,
de: -director executive Direcţia de
Poliţie Locală -1 post. Examenul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 30.03.2016, ora 11.00;
-Proba interviu în data de
01.04.2016, ora 13.00. Pentru participarea la examen candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respective studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; b)să fie
absolvenţi de masterat sau de
studii postuniversitare în domeniul
administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice; c)să fie numit într-o
funcţie publică din clasa I; d)să
aibă vechime în specialitatea studiilor de minim 10 ani (prevederile
art.57, alin.6, lit.„b” din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicare); e)să
nu aibă în cazierul administrativ o
sancţiune disciplinară neradiată în
condiţiile prezentei legi. Candidaţii

vor depune dosarele de participare
la examen în termen de 20 de zile
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Sinaia, Bd.Carol I, nr.47. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei
Sinaia, persoană de contact: Olaru
Isabela, telefon: 0244.311.788,
interior 132.
l Institutul de Urgenţă pentru
Boli Cardiovasculare ,,Prof. Dr.
C.C. Iliescu” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea a
două posturi temporar vacante, pe
perioadă determinată, conform
H.G.286/2011: -1 post economist
debutant -Serviciul Financiar-Contabilitate; -1 post arhivar debutant
-Biroul Administrativ. Condiţii de
desfăşurare a concursului: 1.
Ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere este: 07.03.2016,
ora 12.00. 2.Data şi ora organizării
probei scrise: 15.03.2016, ora 09.00.
3.Data şi ora interviului:
21.03.2016, ora 09.00. 4.Locul
depunerii dosarelor şi al organizării probelor de concurs: sediul
institutului din Şos.Fundeni,
nr.258, sectorul 2 -Serviciul
RUNOS. Condiţii specifice de
participare la concurs: -economist
debutant: -studii: diplomă de
licenţă; -arhivar debutant: diplomă
de bacalaureat, curs operator
calculator. Anunţul de concurs,
bibliografia şi tematica sunt afişate
la avizier şi pe site-ul unităţii:
www.cardioiliescu.ro. -secţiunea
Informaţii -Concursuri. Relaţii
suplimentare se obţin la Serviciul
Resurse Umane, telefon:
0314.251.519.
l Primăria Comunei Domaşnea,
cu sediul în comuna Domaşnea,
nr.318, județul Caraş-Severin organizează, la sediu, concurs în data
de 25.03.2016 pentru ocuparea a 2
posturi contractuale de execuție,
studii generale, minim 8 clase,
vacante, de muncitor necalificat,
după cum urmează: -2 posturi
contractuale de execuție -denumirea postului muncitor necalificat
cu studii generale, minim 8 clase,
în cadrul Compartimentului Apa
şi Canalizare, al aparatului de
specialitate al primarului comunei
Domaşnea, județul Caraş Severin.
Documentele care compun dosarul
de înscriere la concurs: a)cerere de
înscriere la concurs; b)copia actului
de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz; c)copiile
documentelor care să ateste nivelul
studiilor; d)cazierul judiciar sau o
declaraţie pe propria răspundere
că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia
pentru care candidează; e)curriculum vitae (modelul aprobat prin
anexa la H.G. nr.1021/2004 pentru
aprobarea modelului comun european de curriculum vitae). Dosarele se vor depune la secretariatul
comisie de concurs în termen de 10
zile lucrătoare, respectiv până la
data de 14.03.2016, anunț afişat în
data emiterii actului administrativ
la sediul Primăriei Comunei
Domaşnea, cu sediul în comuna
D o m a ş n e a , n r. 3 1 8 , j u d e ţ u l
Caraş-Severin, la secretariatul
comisie de concurs. Secretariatul
comisiei de concurs este asigurat
de către doamna Horescu Anuța,
tel.: 0255.263.101, tel. mobil:
0757.621.669. Condiţiile necesare
pentru ocuparea posturilor vacante
scoase la concurs: Condţii generale: (conform prevederilor art.3
din Anexa la H.G.nr.286/2011): a)
are cetăţenia română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii

Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului 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 exerciţiu; e)are o stare
de sănătate corespunzatoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței medicale, eliberată de medicul de
familie, sau de unitațile abilitate; f)
îndeplineşte condiţiile de studii şi,
după caz, de vechime sau alte
condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs; g)nu a
fost condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori
a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie,
care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Tipul probelor de concurs: a)
Proba scrisă: în data de 25.03.2016,
ora 10.00; b)Interviu: în data de
25.03.2016, ora 15.00.
l Cautam electro-tehnician
montari si reparatii ascensoare
pentru Olanda. Cerinte obligatorii:
experienta in calitate de electro-tehnician in domeniul montarii
ascensoarelor/scarilor rulante si/
sau studii relevante; engleza la
nivel mediu spre bine; permis de
conducere cat. B. CV actualizat la
job@dbwork.com, telefon:0800030766.
l Spitalul Clinic Colentina organizează în data de 15.03.2016, la ora
13.30, la sediul administraţiei
spitalului concurs pentru ocuparea
12 posturi asistenţi medicali generalişti, 1 post asistent medical
farmacie, 3 posturi asistenţi medicali laborator, 4 posturi registratori
medicali, 8 posturi infirmiere, 3
posturi brancardieri, 1 post economist şi 1 post informatician. Metodologia de organizare şi
desfăşurare a concursului va fi
afişată la avizierul spitalului.
Informaţii suplimentare la telefon:
021.319.17.80.
l Administraţia Domeniului
Public Sector 1, Bucureşti anunţă:
Concurs de recrutare organizat în
data de 22.03.2016, ora 10.00,
proba scrisă şi în data de
25.03.2016, ora 13.00, proba interviului pentru ocuparea următoarei
funcții contractuale de execuţie
vacante: -Auditor, gradul profesional IA în cadrul Compartimentului Audit Intern: studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
minim 6 ani şi 6 luni vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei; avizul favorabil
al Biroului Audit Intern din cadrul
Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, ce se va obţine după faza de
selecţie a dosarelor. Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituţiei, din Bd. Poligrafiei, nr. 4, sector
1, în perioada 29.02.201614.03.2016. Condiţiile de participare şi bibliografia se afişează la
sediul instituției. Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de
concurs, doamna Dumitru Livia,
telefon 021.319.32.61.
l Agenţia pentru Protecţia
Mediului Ilfov, în temeiul H.G. nr.
611/2008, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie temporar vacante, de

consilier, clasa I, grad profesional
superior, în cadrul Serviciului
Avize, Acorduri, Autorizări, în
data de 10.03.2016- 11.03.2016.
Concursul se organizează în data
de 10.03.2016 -proba scrisă.Dosarele de înscriere la concurs se
depun în termen de 8 zile de la
data publicării în Monitorul Oficial
al României, partea a III-a, la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Ilfov, strada Aleea Lacul
Morii, nr.1, sector 6, Bucureşti,
luni- joi între orele 09.00-16.00 şi
vineri 09.00-13.30. Condiţii specifice: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniile geografie,
geologie, ştiinţa mediului, chimie şi
inginerie chimică, drept, biologie,
ştiinţe economice, fizică, ingineria
instalaţiilor, ingineria mediului;
-vechimea minimă în specialitatea
studiilor: 9 ani. Condiţiile de desfăşurare, de participare la concurs şi
bibliografia stabilită sunt afişate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Ilfov şi pe site-ul http://
apmif.anpm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Ilfov şi
la nr. de telefon 021.430.15.23
int.17.
l U.M. 02409 Bucureşti, din
Ministerul Apărării Naţionale, în
temeiul art. 7 din anexa la H.G. nr.
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante de
personal civil contractual:-referent
de specialitate gr.II /studii superioare, cu o vechime în specialitate
de cel puţin 3 ani şi 6 luni; -referent II /studii medii, cu o vechime
în muncă de cel puţin 6 luni; -îngrijitor /minim 10 clase, cu o vechime
în muncă de cel puţin 6 luni.
Probele de concurs se vor susţine
după cum urmează:-22.03.2016,
ora 10.00 -proba scrisă;
-28.03.2016, ora 10.00 -proba practică; -01.04.2016, ora 10.00
-interviu; -data limită de depunere
a dosarelor este de 14.03.2016, ora
16.00. Depunerea dosarelor şi
organizarea concursului se vor face
la sediul U.M. 02409 Bucureşti,
bulevardul Nicolae Grigorescu
nr.12, sector 3 Bucureşti, unde vor
fi afişate şi detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale secretariatului, la telefon: 021.324.23.09
int. 115.
l Căutăm şofer categoria-B cu
experienţă camionete tip Iveco
Daily lung şi Volkswagen Crafter.
Locul de muncă este în Franţa,
presupune descărcare/încărcare
marfă de pe santiere, lucru destul
de greu,trezire dimineaţa devreme.
Salariu 900Euro net, program
luni-vineri între 8:00-17:00, orele
suplimentare şi sâmbetele se
plătesc separat. Salariul creşte cu
100Euro după 3luni, apoi încă
100Euro după următoarele 3luni,
apoi negociabil în funcţie de dedicaţia angajatului. Cerinţe: minim
3ani de la obţinerea permisului de
conducere, motivat şi serios.
Persoanele interesate sunt rugate
să trimită CV cu poza pe e-mail
turistefan1982@yahoo.com sau
SMS la 0033782638766 şi vă vom
contacta noi.

CITAȚII
l Numita Stroescu Nicoleta este
chemată în data de 14.03.2016 , în
dosarul civil nr. 1034/331/2014 la
Judecătoria Vălenii de Munte în
calitate de pârâtă, în contradic-
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toriu cu Ristea Vasile, pentru
acţiune în constatare
l Numitul Olariu Alin Celestin cu
ultimul domiciliu cunoscut in Iasi,
str. 7 Oameni, nr. 42A, jud. Iasi este
citat (chemat) la Judecatoria Iasi
pe data de 16.03.2016 ora 8.30,
complet C12M, sala 3 in dosarul
civil 35222/245/2014 in proces de
divort fara minori cu reclamanta
Olariu Daniela.
l Paratul Stoler Victor Daniel din
Iasi str. Dr. Savini nr. 8, bl. H8, sc.
A, et. 4, ap.3, este citat de catre
reclamanta Condrea Ramona
Iuliana la Judecatoria Iasi in
dosarul nr. 23773/245/2015,
complet C36M sala 1, avand ca
obiect divort fara minori, cu
termen la 11.04.2016, ora 8.30.
l Doamnele Prunescu Dorina şi
Brad Maria, fiice ale defunctului
Prunescu Alexandru, din comuna
Racovița, Județul Vâlcea, sunt
citate la Tribunalul Braşov, secția 1
Civilă, în data de 05.04.2016, ora
12.00, în dosar nr. 6984/197/2008 –
partaj succesoral.
l Popa Marin Sergiu, în calitate
de pârât, se citează în dosarul
nr.6084/215/2015, la Judecătoria
Craiova, pentru data de
31.03.2016, ora 8.30, CMF1, la
Judecătoria Craiova, obiect dosar
divorţ prin acord -repunere pe rol,
reclamantă fiind Popa Marin
Lavinia Roxana.

NOTIFICĂRI
l Administrator judiciar
C.I.I. RUSU CIPRIAN MARIAN
cu sediul in Ploiesti, Str. Valeni, nr.
65, jud. Prahova, notifica deschiderea procedurii generale a insolventei fata de debitoarea SC
TAMARA COM SRL, dosar nr.
7 6 0 9 / 1 0 5 / 2 0 1 5 , Tr i b u n a l u l
Prahova. Termen depunere
creante: 04.04.2016, Termen tabel
preliminar: 25.04.2016, Termen
tabel definitiv: 19.05.2016,
Adunarea creditorilor: 29.04.2016.

DIVERSE
l DINAMIC INSOLV IPURL în
calitate de administrator judiciar
vă informează că împotriva S.
INSTAL CALOR RUS SRL având
CUI 25129281, J06/68/2009, a fost
deschisă procedura generala a
insolventei prin Sentinţa civilă nr.
157/2016 din data de 19 februarie
2016 din dosar nr. 2431/112/2015 al
Tribunalului Bistriţa-Năsăud.
Creditorii sunt invitaţi să-şi
depună cererile de creanţe la grefa
instanţei în temeiul Legii 85/2014.
l Pe rolul Judecătoriei Buzău este
înregistrat dosarul civil
1493/200/2016 privind deschiderea
procedurii de declarare a morții
pentru Dimitriu Valentina, născută
Rădulescu, la 08.09.1891. Orice
persoană care cunoaşte orice informație despre această persoană,
rugăm să ne contacteze la telefon
0723588243, Dimitriu Silviu.
l Lichidatorul judiciar DINU,
URSE ŞI ASOCIAȚII SPRL notifică creditorii cu privire la deschiderea procedurii falimentului
prevăzută de Legea nr. 85/2006
împotriva debitoarei SC IMAR SA
cu sediul în Arad, Str. Cocorilor nr.
24A, județul Arad, J02/7/1991,
CUI 1688189, în dosarul
3087/108/2010 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția Civilă.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean-
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țelor asupra averii debitorului în
vederea întocmirii tabelului suplimentar este 08.04.2016, termenul
de verificare a creanțelor, de întocmire, afișare și comunicare a tabelului suplimentar de creanțe -5 zile
de la publicarea tabelului suplimentar în BPI, termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat
-27.05.2016. Următorul termen de
judecată a fost fixat pentru data de
14.04.2016. Pentru relații:
021.318.74.25.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. În conformitate cu
dispoziţiile art.191-195 din Legea
nr.31/1990, reactualizată, privind
societăţile comerciale, raportat la
art.11 din actul constitutiv, se
convoacă Adunarea Generală a
Asociaţilor din cadrul SC
Arcommat Lubricants SRL cu
următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea bilanţului contabil pentru
anul 2015 și descărcarea de
gestiune a administratorilor.
2.Schimbarea denumirii societăţii.
3.Reorganizare. 4.Vânzare active.
5.Diverse. Şedinţa de Adunare
Generală va avea loc pe data de 11
martie 2016, la ora 9.30 la sediul
Arcommat Lubricants SRL din

Arad, Calea 6 Vânători, nr.55/a,
jud.Arad. Convocarea Adunării
Generale se face de către asociatul
Rareș Ciobanu, care deţine 98%
din capitalul social.
l Convocare: Consiliul de Administ r a t i e a l S . C . I A M S AT
MUNTENIA S.A. cu sediul în
București, Splaiul Unirii Nr.235
-237, Sector 3, înregistrată la O.R.C.
București sub numărul
J40/16340/1993, C.U.I. RO4195703,
convoacă, în temeiul dispoziţiilor
art.117 din Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată și modificată, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor în
data de 06.04.2016, ora 15,00, la
sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înscriși în registrul acţionarilor
la data de 29.02.2016, cu următoarea ordine de zi:1.Discutarea și
aprobarea situaţiilor financiare
anuale încheiate la 31.12.2015
precum și aprobarea ca profitul
pentru anul 2015 sa rămână
nerepar- tizat.2.Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de
Administraţie pe anul
2015.3.Prezentarea raportului de
audit financiar pentru anul
2015.4.Discutarea și aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli

LUNI / 29 FEBRUARIE 2016
pentru exerciţiul financiar din anul
2016.5.Aprobarea planului de investiţii pentru anul 2016.6.Aprobarea
descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfășurată în exerciţiul
financiar din anul 2015, în baza
rapoartelor prezentate.7.Revocarea
mandatului auditorului financiar.8.
Diverse.În cazul în care cvorumul
necesar nu se va întruni la data
menţionată, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor se va ţine la
data de 07.04.2016, la aceeași oră și
în același loc, cu aceeași ordine de zi.
Documentele și materialele informative referitoare la problemele
înscrise pe ordinea de zi a adunării,
precum și formularele de procuri
speciale pot fi obţinute de la sediul
societăţii. Acţionarii pot participa la
adunarea generală personal sau prin
reprezentanţi, în baza unei procuri
speciale, conform dispoziţiilor
legale. Procura specială în original
se depune la sediul societăţii,
conform dispoziţiilor legale. Informaţii se pot obţine la tel.
031.228.71.00.Președinte Consiliu
de Administraţie, ing. Bobelica
Adela- Cocuta.
l Consiliul de Administraţie al
S.C.M. „IGIENA„ în baza Actului

Constitutiv, art.24, alin.5, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
cooperatorilor în ziua de
07.04.2016, ora 8,30 în Sala de
ședinţe „Alexandru Ioan Cuza„ a
Camerei de Comerţ și Industrie a
României și a Municipiului București, din B-dul Octavian Goga nr.
2, sector 3 (intrarea E, colţ cu str.
Mircea Vodă) având următoarea
Ordine de zi:1). Raportul privind
activitatea economico-financiară
desfășurată în anul 2015, aprobat
de Consiliul de Administraţie și
realizarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2015. Aprobarea
bilanţului pentru anul 2015.2).
Contul de profit și pierderi și
repartizarea profitului net pe anul
2015.3). Bugetul de venituri și
cheltuieli pe anul 2016.4). Aprobarea programelor de măsuri
pentru realizarea bugetului pe anul
2016.5). Aprobarea sistemului de
salarizare al societăţii pentru anul
2016 și a clauzelor
generale
privind raporturile de muncă
dintre S.C.M. Igiena și cooperatori,
în conformitate cu Legea nr.1/2005,
Actul Constitutiv al S.C.M. Igiena
ș i H o t ă r â r e a n r. 1 1 / 2 0 0 6 ,
Hot.3/2011 precum și Convenţia
colectivă de muncă pentru anul
2016-2017.6). Raportul audito-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni. Nr. S.F.O. Boldești Scăeni
165802/24.02.2016. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni, în temeiul art.
250, alin. (1) Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, organizează licitații publice deschise în vederea vânzării bunurilor
sechestrate după cum urmează: 1. În ziua de 16 martie 2015, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 9,
se va vinde prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC Soho Business SRL, C.U.I. 25354330, cu sediul social declarat în
localitatea Ploiești, B-dul. București nr. 15, bl. 9F, et. 1, ap. 1, jud. Prahova: - Teren arabil extravilan, în suprafață de 2500 mp, situat în
comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenești, T.86, P. A450/55, jud. Prahova. Prețul de pornire a licitației este de 4.645 lei, exclusiv TVA. Teren arabil extravilan, în suprafață de 4498 mp, situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenești, T.86, P. A450/54, jud. Prahova. Prețul
de pornire a licitației este de 8.545 lei, exclusiv TVA. 2. În ziua de 23 martie 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației nr. 6062, camera nr. 9, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului S.C. Atol Prod Construct SRL, C.U.I. 31494737, cu
sediul social declarat în localitatea Păulești, sat Păuleștii Noi, nr. 8, jud. Prahova: - Autoutilitară marca Mercedes Benz, tipul 639.D/ Vitto
111 CDI, nr. identiﬁcare WDF63960313059945, nr. înmatriculare PH-02-ATL, culoare – alb, an fabricație 2004, cilindree 2148 cmc,
combustibil motorină, preț pornire licitație – 21.889 lei, exclusiv TVA. 3. În ziua de 30 martie 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str.
Democrației, nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Matru Trust SRL,
C.U.I. 14805868, cu sediul social declarat în localitatea Ploiești, str. Piața Mihai Viteazu, nr. 2, bl. 37F, et. 7, ap. 25, jud. Prahova: - teren
extravilan în suprafață de 1.800 mp situat în localitatea Tinosu, jud. Prahova, nr. cadastral 118, nr. Carte funciară 748, preț de pornire a
licitației 1.100 lei, exclusiv TVA. - teren extravilan în suprafață de 2.500 mp situat în localitatea Tinosu, jud. Prahova, nr. cadastral 290, nr.
Carte funciară 569, preț de pornire a licitației 1.550 lei, exclusiv TVA. 4. În ziua de 22 martie 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str.
Democrației nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Gudrani Stef Impex
S.R.L., C.U.I. 30687411 cu sediul social declarat în localitatea Albești Paleologu nr. 130, jud. Prahova: Echipamente tehnologice de măsura
și control: - Program gestiune complet (echipament IT și licență), preț pornire licitație 8.735 lei, exclusiv TVA. - Debitmetru 3 seria 700, 2
bucăți, preț pornire licitație 15.516 lei, exclusiv TVA. - Supapă electrică de presetare ATEZ 3,24 VDC, preț pornire licitație 3.039 lei,
exclusiv TVA. - Cap de aﬁșare cu volum și compensator de temperatură și monedă EMR, 2 bucăți preț pornire licitație 2.893 lei, exclusiv
TVA. - Cutie interconectare ATX 12-24 VDC, 2 bucăți, preț pornire licitație 6.306 lei, exclusiv TVA. - Sursă alimentare 12 V, 2 bucăți, preț
pornire licitație 540 lei, exclusiv TVA. - UPS ME 650 Linie interactivă 650 VA, 2 bucăți,preț pornire licitație 272 lei, exclusiv TVA. - Robinet cu
bilă, corp otel A 2 16WCB, 15 bucăți, preț pornire licitație 4.894 lei, exclusiv TVA. 5. În ziua de 17 martie 2016, orele 12.00, în localitatea
Ploiești, str. Democrației nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Volymar
Benz S.R.L., C.U.I. 18709898 cu sediul social declarat în localitatea Bărcănești, nr. 298, Prahova: Denumirea bunurilor mobile, descriere,
semne particulare de identiﬁcare, stare de uzură, dacă este cazul, Cantitatea, Preț pornire licitație (exclusiv TVA) Buldoexcavator JCB fără
carte 21.02.2008, 1 buc., 15.172 lei; Autoutilitară N1 Fiat Ducato, serie motor 0699407, serie șasiu 1360996, capacitate 2287 cm3.-16, nr.
identiﬁcare 25000001360996, 1 buc., 19.751 lei; Tractor John Deer 3040, capacitate 6788 cm3, serie șasiu 4327771. 1 buc., 5.550 lei;
Cântar rutier 05.07.2007 tip Flintab 5200, 1 buc., 21.805 lei; Habă metalică 70 m3, 06.07.2007, 1 buc., 7.908 lei; Bazin produs petrolier,
06.06.2007, 1 buc., 1.170 lei; Bazin produs petrolier, 06.06.2007, 2 buc., 2.172 lei; Cazan abur, 06.06.2007, 1 buc., 64.744 lei; Bazin
lichide, 06.06.2007, 1 buc., 2.599 lei; Rezervor produse petroliere 19.05.2009 1 buc., 72.488 lei; Rezervor produse petroliere,
21.05.2009, 2 buc., 141.754 lei; Rezervor produse petroliere, 23.07.2009, 1 buc., 60.070 lei; Rezervor produse petroliere 100 mc,
27.10.2009, 1 buc., 67.793 lei; Rezervor produse petroliere cu serpentină 70 mc, 28.10.2009, 1 buc., 72.260 lei; Rezervor produse
petroliere 82 m3 oțel - 29.08.2010, 1 buc., 33.962 lei; Rezervor produse petroliere 80 mc 07.05.2012, 2 buc., 108.494 lei; Instalație
încălzire, 1 buc., 5.900 lei. Total 703.591 lei. 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 în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție bancară, reprezentând 10% din totalul prețului de pornire a licitației pentru bunurile descris mai sus, în contul
RO05TREZ5395067XXX000748, cod ﬁscal beneﬁciar 2844936 – SFO Boldești Scăeni, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe,
denumirea completă a ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.; 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 și certiﬁcatul constatator
eliberat de O.R.C. din care să rezulte informațiile cu privire la identiﬁcarea ofertantului, sediul social, capitalul social, asociații persoane
ﬁzice sau juridice, persoanele împuternicite, domeniile de activitate, sediile secundare, faptele aﬂate sub incidența art. 21 din Legea nr.
26/1990, (R); 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 față de acestea: certiﬁcatul de atestare ﬁscală/
adeverință și certiﬁcatul ﬁscal privind impozitele și taxele locale, eliberate de autoritățile administrației publice centrale și locale din
localitatea unde își au domiciliul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Pentru participarea la
licitație, ofertanții depun la organul de executare competent pentru executarea silită a bunului ce urmează a ﬁ vândut, respectiv la
Serviciul Fiscal Orașenesc Boldești Scăeni, str. Democrației nr. 60-62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele
prevăzute la art. 250, alin. (7) din Codul de Procedură Fiscală. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari, care trebuie
să își justiﬁce calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoană interpusă. La licitație,
documentele solicitate în copie, vor ﬁ prezentate în original pentru conformitate. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștintă, în conformitate
cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Legea nr. 207/2015, cu modiﬁcările și completările ulterioare, 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 numărul 0244.512879. Data
aﬁsării: 29.02.2016.

rilor.7). Raportul Consiliului
social.8). Aprobarea nivelului de
participare la capitalul social pe
anul 2016, conform prevederilor
Actului Constitutiv și aprobarea
diminuării capitalului social cu
contravaloarea părţilor sociale a
persoanelor cărora le-a încetat
calitatea de membru cooperator și
restituirea contravalorii acestora
conform situaţiei anexate.9). Ratificarea cererilor de cooptare în
SCM IGIENA pe perioada anului
2015, cât și a excluderilor în perioada menţionată.10). Ratificarea
contractelor de închiriere în
conformitate cu Actul Constitutiv.11). Alegerea Consiliului
Social.12). Acordarea diplomelor
„ T O P C O O P E R AT O R I P E
MESERII„ pe anul 2015 și „TOP
UNITĂŢI„.13). Delegarea competenţei către Consiliul de Administraţie al S.C.M. IGIENA, cu
privire la eventualitatea vânzării
unor spaţii în funcţie de necesităţile economice ale societăţii și cu
privire la încetarea activităţii unor
saloane în care se prestează servicii
în meseriile specifice societăţii
noastre.14). Aprobarea Proiectului
de hotărâri.

LICITAȚII
l Penitenciarul Miercurea Ciuc cu
sediul în Miercurea Ciuc, str.Zold
Peter, nr.2, cod fiscal: 4245631, tel.
0266.316.971, fax: 0266.316.974, în
conformitate cu Decizia directorului general al Administrației
Naționale a Penitenciarelor
nr.370/21.04.2015, organizează
licitaţii publice cu strigare pentru
închirierea următoarelor spaţii
comerciale: 1.un spaţiu de
28,40mp, destinat comercializării
de produse alimentare și industriale, produse destinate pentru
persoanele af late în custodia
unităţii. Preţul de pornire este de
89,00 lei/mp. Saltul de supralicitare va fi de 1,00 lei. Documentaţia
necesară poate fi procurată de la
sediul unităţii contra sumei de 5
lei. Documentaţia de calificare va fi
depusă în plic sigilat la secretariatul unităţii, până la data de 09
martie 2016, ora 15.00. Deschiderea documentelor depuse și licitaţia publică cu strigare va avea loc
în data de 11 martie 2016, ora
10.00 la sediul unităţii. În cazul
neadjudecării spaţiului licitaţia
publică cu strigare se va repeta în
data de 23 martie 2016, ora 10.00
la sediul unităţii. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul
unităţii. 2.un spaţiu de 1,00 mp,
destinat pentru amplasarea unui
aparat de preparat cafea și băuturi
calde. Preţul de pornire este de
89,00 lei/mp. Saltul de supralicitare va fi de 1,00 lei. Documentaţia
necesară poate fi procurată de la
sediul unităţii contra sumei de 5
lei. Documentaţia va fi depusă în
plic sigilat la secretariatul unităţii,
până la data de 09 martie 2016, ora
15.00. Deschiderea documentelor
depuse și licitaţia publică cu strigare va avea loc la data de 11

martie 2016, ora 12.00 la sediul
unităţii. În cazul neadjudecării
spaţiului licitaţia publică cu strigare se va repeta în data de 23
martie 2016 ora 12,00 la sediul
unităţii. Informaţii suplimentare se
pot obţine la sediul unităţii.
l DINU, URSE ŞI ASOCIAȚII
SPRL, în calitate de lichidator
judiciar, scoate la vânzare:
-Autoutilitară BB Furgon marca
Dacia Logan, an fabricație 2008.
Prețul de pornire al licitației este
de 2.160 Euro, exclusiv TVA.
Prețul Caietului de sarcini este de
1.000 lei, exclusiv TVA. Participarea la licitație este condiționată
de: -consemnarea în contul nr.
RO11BREL0002001080710100
deschis la Libra Internet Bank, a
garanției de 10% din prețul de
pornire al licitației; -achiziționarea
până la data și ora stabilită pentru
licitație a Caietului de sarcini, ce
poate fi achitat cu OP în contul nr.
RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK -Sucursala
Dorobanți, pe seama lichidatorului
judiciar Dinu Urse și Asociații
SPRL sau în numerar la sediul
lichidatorului judiciar din București, Str. Buzești nr. 71, et. 2, cam.
203, sector 1. Documenția de participare la licitație se va depune în
original la sediul lichidatorului
judiciar din București, Str. Buzești
nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1,
până la data și ora stabilită pentru
ședința de licitație. Prima ședință
de licitație a fost fixată la data de
07.03.2016, ora 14.30 iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitație au fost fixate în data de
14.03.2016, 21.03.2016, 28.03.2016
și 04.04.2016 ora 14.30. Toate
ședințele de licitație se vor desfășura la sediul lichidatorului judiciar din București, Str. Buzești nr.
71, et. 2, cam. 203, sector 1. Pentru
relații suplimentare sunați la
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
l Anunţ de participare privind
delegarea gestiunii serviciilor
comunitare de utilităţi publice-licitatie deschisă.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și de fax,
adresa de e-mail ale delegatarului:
Primăria Comunei Bălilești,
judeţul Argeș, cod de identificare
fiscală 4122124, telefon
0248/562322, fax: 0248/562300,
e-mail primaria_balilesti@yahoo.
com. Hotărârea privind stabilirea
modalităţii de gestiune: Hotărârea
Consiliului Local Bălilești
nr.65/30.09.2015, privind aprobarea documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare
a mcomunei Balilesti.Aria teritorială unde urmeayă a se presta/
furniya serviciul/activitatea: Teritoriul administrativ al comunei
Bălilești, judeţul Argeș.Activitatea/
serviciul care urmează să fie
prestată/prestat/furnizată/furnizat
detaliat pe activităţi: Delegarea de
gestiune a serviciului public de

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Compartiment de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media. Nr.
125/23.02.2016. Anunț D.G.R.F.P. Ploiești. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice – Ploiești, cu sediul în Ploiești, str.
Aurel Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, telefon 0244.407710, fax
0244.593906, organizează în data de 07.03.2016, ora 12.00,
licitație deschisă cu strigare în vederea încheierii Acordului –
Cadru privind: Cedarea dreptului de folosință (închiriere) asupra
spațiilor de birouri/ depozite/ platformă betonată la Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Biroul Vamal de
Interior Argeș. Detaliile privind licitația publică cu strigare se
găsesc la adresa: https://static.anaf.ro/static/30/Ploiesti/20160
223091616_dsi-3403-total.pdf
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www.jurnalul.ro
alimentare cu apă şi de canaliyare
al comunei Bălileşti, judeţul Argeş.
Durata contractului de delegare a
gestiunii: 10 ani.Denumirea,
numărul de telefon şi de fax şi
adresa de e-mail ale biroului/
persoanei de la care se poatesolicita documentaţia de delegare,
precum şi modalităţile de obţinere
a documentaţiei: Primăria
Comunei Bălileşti, judeţul Argeş,
cod de identificare fiscală 4122124,
telefon 0248/562322, fax:
0248/562300, e-mail primaria_balilesti@yahoo.com., responsabil
procedură: d+ra Popa Mihaela
Daniela.Documentaţia poate fi
obţinută în una dintre următoarele
modalităţi: de la sediul primăriei.
Dacă este cazul, costul şi condiţiile
de plată în vederea obţinerii documentaţiei de delegare: Documentaţia de artibuire poate fi
achiziţionată în urma unei solicitări scrise. Preţul pentru obţinerea
documentaţiei este de 300 lei şi se
achită la casieria primăriei.
Termenul -limită de depunere a
ofertelor, data şi ora, adresa la care
se depun/transmit ofertele:
30.03.2016, ora 10.00-primăria
Comunei Bălileşti, strada Principală, comuna Bălileşti, judeţul
Argeş, la Registratură. Data, ora şi
locul deschiderii ofertelor:
30.03.2016. ora 14.100-la sediul
primăriei comunei Balileşti, strada
Principală, Bălileşti, judeţul Argeş.
Garanţiile solicitate: Garanţia de
participare la licitaţie este de 2.000
lei şi se poate constitui prin lichidităţi depuse la casieria instituţiei.
Durata de valabilitate a ofertei: 90
de zile calendaristice de la data
depunerii ofertelor.
l Anunț privind organizarea licitaţiei de vânzarea masă lemnoasă
pe picior şi fasonată.Organizatorul
licitaţiei: R.N.P.-ROMSILVA,
Direcția Silvică Vâlcea, cu sediul in
Rm. Valcea, Str. Carol I, nr.37, Jud.
Valcea, telefon 0250-732.823, 0250735.840, fax 0250-739.266, e-mail:
office@valcea.rosilva.ro. Data şi
ora desfăşurării licitaţiei:
10.03.2016, ora 11,00.Locul desfăşurării licitaţiei : sediul Teatrului
Anton Pann din Rm.Valcea, bd.
Tudor Vladimirescu, nr 23 , Jud.
Valcea.Tipul licitaţiei: licitaţie
publică în plic închis.Licitaţia este
organizată şi se va desfăşura
conform prevederilor „Regulamentului 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 n r.
924/2015.Data şi ora organizării
preselecţiei: 07.03.2016, incepand
cu ora 11,00.Data şi ora limită
până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: 04.03.2016,
ora 14,00.Rezultatul preselectiei va
fi afisat la sediul organizatorului,
precum si pe site-ul www.valcea.
rosilva.ro. Lista partizilor/loturilor/
pieselor care se licitează, preţul de
pornire a licitaţiei pentru fiecare
partidă/lot/piesă sunt afişate la
sediul organizatorului şi pe site-ul
www.rosilva.ro.Volumul total de
masă lemnoasă pe picior este de
44465 m3 ,din care pe natură de
produse:produse principale: 21750
m3;produse secundare: 21703
m3;produse igienă: 261 m3;produse accidentale: 751 m3;şi
respectiv pe specii şi grupe de
specii: răşinoase: 11650 m3; fag:
16202 m3; stejari: 4781 m3;diverse
specii tari: 8481 m3;diverse specii
moi: 3351m3.Volumul total de
masă lemnoasă fasonată oferit la
licitaţie 2300,756 m3, din care pe
sortimente: lemn pentru furnire
t e hnic e : 0 m3;lemn pen t r u
cherestea: 1359,43 m3;lemn rotund

şi despicat pentru industria celulozei şi hârtiei: 21,36 m3;lemn
pentru PAL şi PFL: 209,92
m3;lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru construcţii: 584,87
m3;lemn de foc: 123,08 m3;cherestea: 2,092m3şi respectiv pe
specii şi grupe de specii: răşinoase:
828,62 m3;fag: 601,79 m3;stejar,
gorun: 337,87 m3;cer, gârniţă:
159,38 m3;salcâm: 22,219 m3;cireş:
144,792 m3;paltin: 3 m3;frasin:
35,428 m3;tei: 19,35 m3;plop: 70,56
m3;diverse specii tari: 54,26 m3;diverse specii moi: 23,5 m3.Masa
lemnoasă oferită spre vânzare
provine din fondul forestier
proprietate publică a statului,
certificat în sistemul Forest
Stewardship Council (FSC), iar
materialul lemnos fasonat
confiscat este fara certificat in
sistemul FSC.Masa lemnoasă
rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se va putea adjudeca
prin negociere, în aceeaşi zi, în
condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.Caietul de sarcini
poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu
data de: 29.02.2016.Pentru informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei: ing. Doncea Cosmin şi ing.
Iosif Adrian, la telefonul precizat
la datele privind organizatorul.
l S.C. Hidroconstructia S.A.
Bucuresti prin Sucursala
„Muntenia” Rm. Valcea, Strada
Decebal, nr. 9, judetul Valcea, in
vederea innoirii parcului cu echipamente tehnice, scoate la licitatie
in data de 04.03.2016, ora 11.00, la
sediul mai sus mentionat, urmatoarele mijloace fixe: 1.Autoturism
Dacia Logan MCV; Numar
inventar – 6400646; Numar circulatie – B 105 TCH; Pret minim de
vanzare – 3000 lei; Locatie - Sediu
Sucursala Rm. Valcea; 2. Autorism
Nissan Pathfinder; Numar
inventar -4022738; Numar circulatie - B10 TCH; Pret minim de
vanzare - 15.000 lei; Locatie Sediu Sucursala Rm Valcea; 3.
Autoturism VW Transporter;
Numar inventar – 4020949; Numar
circulatie – AG 11 ACH; Pret
minim de vanzare - 1.500 lei;
Locatie - UMPIT Pitesti; 4. Autoturism mixt ARO 324; Numar
inventar - 4022608; Numar circulatie - AG73ACH; Pret minim de
vanzare - 1.500 lei; Locatie - CHE
Dumitra – jud. Hunedoara; 5.
Autoutilitara Dacia Logan; Numar
inventar – 4022917; Numar circulatie – OT 07 TCH; Pret minim de
vanzare - 8.000 lei; Locatie - Sediu
Sucursala Rm Valcea.Conditii de
participare la licitatie:Se prezinta
cerere de cumparare, certificat
inregistrare si imputernicire din
partea firmei (in cazul in care solicitantul este persoana juridica), se
achita la caseria sucursalei taxa de
inscriere la licitatie in valoare de
200 lei pentru fiecare mijloc fix
solicitat (taxa de inscriere nu se va
mai restitui celor inscrisi la licitatie), plus garantia de participare
in valoare de 10 % din pretul de
incepere a licitatiei pentru mijlocul
fix solicitat (garantia se restituie
celor ce nu au castigat licitatia).
Dupa adjudecarea licitatiei, castigatorul va achita valoarea integrala a obiectului licitat in maxim
15 zile lucratoare de la castigarea
licitatiei, in caz contrar nu i se va
mai putea restitui garantia de 10
%. Pentru desfasurarea licitatiei
trebuie sa fie inscrisi si prezenti cel
putin doi participanti pentru
fiecare mijloc fix solicitat, departajarea acestora facandu-se prin
cresteri succesive de pret in
cuantum de 5 % din pret pana la

stabilirea castigatorului.Stabilirea
castigatorului licitatiei se va face
dupa urmatoarele criterii:Va fi
desemnat ca si castigator cel care
va oferi cel mai mare pret al mijlocului fix solicitat conform pasilor
de crestere mentionati mai sus;In
cazul in care exista doua sau mai
multe persoane ce indeplinesc
criteriul 1, se va desemna ca si
castigator persoana care a facut
prima strigare a ultimului pas de
licitatie.Termenul de depunere a
cererilor de cumparare, a taxei de
inscriere plus garantia de participare este 03.03.2016.Informatii
suplimentare se pot obtine la
numarul de telefon:0250.74.71.80
– int. 134 (pt. informatii generale)
iar pentru detalii referitoare la
mijloacele de transport
la:0744.137.236 – Badea Gheorghe
– Sediu Sucursala Rm.
Valcea.0747.492.392 – Ceapa
Nicolae – UMPIT Pitesti si CHE
Dumitra.
Organizatorul licitaţiei:
R.P.L.Ocolul Silvic Ghimeş -Făget
R.A., comuna Ghimeş -Făget, sat
Făget, strada Principală, telefon/
fax: 0234.385.727, e-mail: os.
ghimesfaget@yahoo.com. Data şi
ora desfăşurării licitaţiei:
11.03.2016, ora 14.30. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul
R.P.L.Ocolul Silvic Ghimeş -Făget
R.A., din localitatea Ghimeş
-Făget, sat Făget, strada Principală. Tipul licitaţiei: Licitaţie
publică cu strigare. Licitaţia este
organizată şi se va desfăşura
conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase proprietate publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.924/2015. Data şi ora
organizării preselecţiei: 04.03.2016,
ora 14.30. Data şi ora limită până
la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea
la licitaţie: 03.03.2016, ora 16.00.
Lista partizilor, preţul de pornire şi
pasul de licitaţie pentru fiecare
partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul: www.
ocoalederegim.ro. Volumul total de
masă lemnoasă pe picior este de:
280mc. Din care pe natură
produse: -Produse principale
-280mc; -Produse secundare -0mc;
-Produse de igienă -0mc; -Produse
accidentale -0mc; Şi respectiv pe
specii şi grupe de specii: -Răşinoase
-280mc; -Fag -0mc; -Stejar -0mc;
-Diverse tari -0mc; -Diverse moi
-0mc. Masa lemnoasă pe picior
oferită spre vânzare nu provine din
fondul forestier proprietate publică
certificat. Masa lemnoasă rămasă
neadjudecată va face obiectul unei

noi licitaţii în data de 28.03.2016,
ora 17.00, cu preselecţie în data de
21.03.2016, ora 17.00. Data şi ora
limită până la care poate fi depusă
documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: 18.03.2016,
ora 14.00. Masa lemnoasă rămasă
neadjudecată după încheierea celei
de-a doua licitaţii se va putea adjudeca prin negociere în aceeaşi zi în
condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare. Caietul de sarcini
poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu
data de 07.03.2016. Pentru informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei la telefon/fax: 0235.385.727,
e-mail: os.ghimesfaget@yahoo.
com. Persoană de contact: Ing.
Fond Forestier Moisă Ion.
SC Hidroconstrucţia S.A., cu
sediul în Caransebeş, str.Ardealului, Nr.166, Judeţul Caraş
Severin, în vederea înnoirii
parcului de echipamente tehnice
S.C.Hidroconstrucţia S.A. scoate la
licitaţie: Autocamion R10215
-6250Lei, 2xAutodep LEA R10215
-6250Lei/buc., 2xAutomacara
KRAZ -10000Lei/buc., Automobil
mixt cabină -6250Lei, Autoremorcher R19215 -7500Lei, Autotren
R19215 -600Lei, Autotransportor
beton R19215 -9000Lei, 2xAutoturism Fiat -700Lei/buc., 3xAutoturism Nubira -700Lei/buc.,
2xAutoutilitară D1304 -1305; 1307
-700Lei/buc., 2xAutoturism Dacia
1307; 1310 -1410 -700Lei/buc.,
6xAutoutilitară Dacia Duble
Cabine -600Lei/buc., Autoturism
Dacia Solenza -600Lei, Autoturism
VW Transporter -800Lei. Preţurile
sunt fără TVA. Pasul de licitaţie
este de 600Lei. Taxa de înscriere la
licitaţie este de 100Lei. Garanţia de
participare la licitaţie este de 10%
din valoarea echipamentului solicitat. Licitaţia va avea loc în data
de 10.03.2016, ora 11.00, la sediul
societăţii, iar taxa şi garanţia de
participare la licitaţie se pot
depune până în data de 08.03.2016.
În caz de neadjudecare, licitaţia se
va repeta în fiecare joi, la aceeaşi
oră, până la data de 31.04.2016.
Informaţii suplimentare la telefoanele: 0741.331.955.
l Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al MEZANA
CONSTRUCT SRL desemnat prin
Sentinta Civila nr. 4782 din data de
22.05.2014, pronuntata in Dosar
nr. 22067/3/2013 af lat pe rolul
Tribunalului Bucuresti, Sectia a

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice – Argeș. Serviciul Colectare
Executare Silita PF. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale
Codului de Procedură Fiscală a unor active aparținând: Andrei
Ioana - loc. Bradu, nr. 413, jud. Argeș, după cum urmează:
Denumire: Teren arabil intravilan în suprafață de 2040 mp, situat
în sat Geamăna, com. Bradu, jud. Argeș. Valoare [Ron]: 90.050
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) în contul RO17TREZ0465067XXX013347,
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații ﬁscale
restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din
Codul de Procedură Fiscală, până în ziua de 14.03.2016. Licitația
va avea loc în data de 15-03-2016, ora 11:00:00 AM, la sediul
Administrației Finanțelor Publice Pitești, Bld. Republicii, nr. 118,
mezanin 2, camera 5. 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 A.J.F.P. Argeș, B-dul. Republicii, nr. 118, et. 3, cam. 4, tel.
0248.211511.

VII a Civila, anunta scoaterea la
vanzare a bunului imobil aflat in
proprietatea MEZANA
CONSTRUCT SRL constand in
bun imobil situat in sat. Ostratu,
comuna Corbeanca, Strada Salciei,
nr. 36 (Tarlaua 39, parcela A128,
lot 211), Cartier Paradisul Verde,
Judetul Ilfov compus din teren
intravilan in suprafata de 313, 67
mp si constructia edificata pe
acesta in suprafata totala de 210,10
mp in regim P+1E+M in valoare
totala de 105.300 euro, conform
regulamentului aprobat în
adunarea creditorilor din data de
15.10.2015. Prima vanzare a
bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de
07.03.2016 ora 14,00 prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in care
bunul nu se va vinde la primul
termen de licitatie, se vor organiza
inca 2 (doua) licitatii saptamanale,
in zilele de 22.03.2016 si
06.04.2016, la aceeasi ora si in
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2,
sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se
vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in
caietul de sarcini, cel tarziu pana
in preziua licitatiei, ora 12.00. Date
despre starea bunurilor, pretul
acestora, conditiile de inscriere la
licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini
se pot achizitiona la sediul lichidatorului judiciar sau prin virament
bancar. Costul unui caiet de sarcini
este de 1000 lei exclusiv TVA.
Achizitionarea caietului de sarcini
este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la
tel.021.227.28.81.

PIERDERI
l Pierdut Atestat Profesional
Transport Marfa pe numele
NEDELCU MARIAN CATALIN.
Il declar nul.
l Pierdut Document Control nr.
0054339 emis de ARR Prahova
pentru SC BUSPAM TOUR SERV
SRL. Se declara nul.
l Asido Expert declara pierduta
polita de asigurare 571905059
emitent Allianz Tiriac Asigurari.
l Asido Expert declara pierduta
polita de asigurare G827025
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emitent Omniasig Viena Insurance
Group.
l SC RT&SI SERVICE SRL, cu
sediul social în str.Valea Argeşului,
nr.2, bl.522, sc.B, et.1, ap.44, sect.6
Bucureşti, nr. înmatriculare la
Registrul Comerţului
J40/24227/1993, CUI:RO4829118
declarăm pierderea Certificatelor
constatatoare ale punctelor de
lucru cu următoarele adrese:
-Bucureşti, sector 6, str.Aleea
B a i u t , n r. 2 0 B , P i a ţ a Va l e a
Ialomiţei, -Bucureşti, sector 6, Şos.
Virtuţii, nr.1, în cadrul Centrului
Comercial SIR, stand B 023,
-Bucureşti, sector 6, Str.Piaţa Valea
Ialomiţei, nr.1. Declarăm nule
aceste acte pierdute.
l Pierdut Proces verbal predare
primire din 10.07.1973, pe numele
Paţurcă Dumitru şi Paţurcă Maria.
Îl declar nul.
l Declar pierdut contract de
v â n z a r e c u m p ă r a r e n r.
8318/8586/23.09.91 pe numele
Iacobet Vasile şi Iacobet Lina,
încheiat cu Imobiliara R.A. Îl
declar nul.
l Winsoft Pharma S.R.L.,
RO28324473, J40/4413/2011, sediu
Sector 3, Bucureşti, declar pierdute: chitanţier seria BWPC, nr.
2301-2350 ştampilat, completat
inclusiv nr. 2328, declarăm nule
chitanţele 2329-2350 şi chitanţier
BWMA 6352651- 6352700,
completat inclusiv 6352654,
declarăm nule chitanţele 63526556352700.
l Pierdut: Certificat Constatator
eliberat de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti în baza
Declaraţiei pe propria răspundere
înregistrată sub nr. 8070 din
10.01.2014, emis conform Legii
359/2004, privind activităţile
desfăşurate la sediul social, pentru
societatea Leo Global Business
Consulting S.R.L., J40/207/2014,
C.U.I. 32647570. Îl declar nul.
l Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă "Sf. Spiridon", cu sediul în
Iaşi, Bdul Independenţei nr.1,
pierdut Autorizaţie pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la
obţinerea permisului de conducere
şi al conducătorilor de autovehicule sau tramvaie nr. 11/24.11.2010
emisă de către Direcţia de Sănătate
Publică a judeţului Iaşi. Se declară
nulă.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice 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 Aldraxim SRL – Pitești, după cum urmează:
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Cuptor calcinare electrozi,
4.200 lei; Tractor Kubota B 7001 4*4, 35.000 lei; Autoturism de
teren Toyota Hilux 4*4, 83.000 lei; Încărcător frontal Zettelmeyer
ZL2002, 95.000 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din
cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima 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) în contul RO17TREZ0465067X
XX013347, deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații
ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art.
250 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 1103-2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 14-03-2016,
ora 11:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor
Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. 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 Administrației Județene a
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511
– 3252.

