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OFERTE SERVICIU
l Angajez ag securitate in zona 
Plevnei- Basarab. Telefon 
0736.376.237, 0723.918.782

l SC. Everpro International 
Construction S.R.L. angajează 
femeie de serviciu în zona 
Afumaţi. Tel. 0748228920

l Societatea Res Quality Food 
SRL cu sediul social in Floresti, 
str. Porii nr. 5 ap. 5,oras 
Cluj-Napoca, jud Cluj anga-
jeaza  cu sau fara experienta 
operatoare call center si ospata-
rita. Tinere responsabile, cu un 
vocabular decent, dormice de 
implicare in dezvoltarea socie-
tatii. Cerem si oferim seriozi-
t a t e  m a x i m a .  C o n t a c t : 
0740079508

l Spitalul Clinic Colentina 
organizează în  data  de 
23.03.2017, la sediul adminis-
traţiei spitalului, concurs 
pentru ocuparea a 1 post Statis-
tician Medical. Termenul de 
înscriere este de 10 zile de la 
publicare. Conţinutul dosarului 
şi tematica concursurilor vor fi 
afişate la avizierul spitalului. 
Informaţii suplimentare la 
telefon: 021.319.17.80.

l Primăria comunei Bogdana, 
cu sediul  în  local i tatea 
Bogdana, strada Roşiori de 
Ve d e  n r.  1 0 6 ,  j u d e ţ u l 
Teleorman, în baza Legii nr. 
188/1999, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului 
post vacant temporar pe peri-
oadă determinată  pentru 
funcţia publică: Denumirea 
postului: -Referent  cls.III, grad 
profesional superior; Condiţii 
specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor : 
studii liceale finalizate cu 
diploma de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: 
minim 9 ani; Data, ora si locul 
de desfasurare a concursului: 
P r o b a  s c r i s ă : - d a t a  d e 
20.03.2017, ora 10,00, la sediul 
instituţiei; Interviu:-data 
22.03.2017, ora 14,00, la sediul 
instituţiei; Dosarele de înscriere 
se depun la sediul instituţiei în 
termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului in Moni-
torul Oficial. Date de contact: 
tel 0247329013; e-mail: prima-
riabogdana@yahoo.co.uk.

l Fundația Cultural Umani-
tară „Henri Coandă” Oradea, 

Școala Postliceală „Henri 
Coandă” Bucureşti organi-
zează concurs pentru ocuparea 
posturilor didactice vacante /
catedre/profil/ specializari 
următoarele: 2 norme didac-
tice- Medicină generală /Sănă-
tate şi asistență pedagogică/
Medicină generală- Medic 
(medicină generală), 1 normă 
didactică Farmacie /Sănătate 
şi asistență pedagogică /
Farmacie- Farmacist, 2 norme 
didactice- Medicină generală/
Sănătate si asistență pedago-
gică/Asistență medicală- Asis-
tent medical generalist, 1 
normă didactică- Farmacie /
Asistentă medicală /Sănătate 
si asistență pedagogică /
Farmacie- Asistenț medical de 
farmacie. Informaţii pentru 
concurs se pot obține de la 
secretariatul şcolii situat pe str.
Petru Cercel, nr.3, sectorul 4, 
Bucureşti, sau la telefon 
0314.378.113, 0771.450.895 de 
luni până vineri între orele 
10.00-17.00.

l Liceul “Dimitrie Cantemir” 
Babadag, cu sediul în oraşul 
Babadag, strada Aurel Vlaicu, 
nr.3, județul Tulcea, organi-
zează în data de 29 Martie 
2017 ,  concursul  pentru 
ocuparea postului contractual 
temporar vacant de Laborant 
1A, în conformitate cu preve-
derile H.G. nr.2017/2014, 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011. 
1. Atribuții: -verificare stare 
tehnica a laboratoarelor: -fizică, 
chimie, biologie; -gestionare 
laboratoare– fizică, chimie, 
biologie; -întocmire documente 
de evidenţă pentru utilizarea 
materialelor didactice şi a 
substantelor din laboratoare. 2. 
Condiții generale pentru 
ocuparea postului: -Studii 
superioare cu diplomă de 
licenţă. Etapele concursului: 1. 
Depunerea dosarelor: în 15 de 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial; 
2. Susținerea probei scrise: 
29.03.2017 ora 09:00; 3. Susți-
nerea interviului: 29.03.2017 
ora 13:00. Relații suplimentare: 
sediul  Liceului  “Dimitrie 
C a n t e m i r ” ,  t e l / f a x :  
0240/561.134.

l Liceul “Dimitrie Cantemir” 
Babadag, cu sediul în oraşul 
Babadag, strada Aurel Vlaicu, 
nr.3, județul Tulcea, organi-
zează în data de 30 Martie 
2017 ,  concursul  pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant de administrator finan-
ciar 1A, în conformitate cu 
prevederile H.G. nr.2017/2014, 
a p r o b a t  p r i n  H . G .  n r. 
286/2011. Condiții generale 
pentru ocuparea postului: 
-Studii liceale cu diplomă de 
bacalaureat; -Curs postliceal 
de contabilitate; -Vechime în 
domeniu minim 5 ani. Condiții 
specifice pentru ocuparea 
postului: -Abilități de comuni-
care; -Cunoştințe operare PC 
(word, excel, power point, 
FoxPro ,  Edusa l ,  SEAP, 
Forexebug). Etapele concur-
sului: 1. Depunerea dosarelor: 
în 15 de zile lucrătoare de la 

publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial; 2. Susținerea 
probei scrise: 30.03.2017 ora 
09:00; 3. Susținerea interviului: 
30.03.2017 ora 13:00.  Relații 
suplimentare: sediul  Liceului  
“Dimitrie Cantemir”, tel/fax: 
0240/561.134.

l Primăria Oraşului Braga-
diru, judeţul Ilfov, în temeiul 
H.G.286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
scoate la concurs posturile 
contractuale vacante: Șofer 
-microbuz şcolar transport 
elevi– Compartiment Admi-
nistrativ din cadrul Primăriei 
oraş Bragadiru, judeţul Ilfov. 
Condiţii: permis de conducere: 
categoria „D”; şi vechime în 
specialitatea: minim 5 ani. 
Referent -Compartiment 
planificare -Serviciul Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă. 
Conditii: Studii liceale, absol-
vite cu diploma de bacalau-
reat. Data limită depunere 
dosare: 15.03.2017 orele 16:00, 
la sediul Primăriei Oraş 
Bragadiru. Concursul începe 
în data de: 24.03.2017  orele 
10:00 –proba scrisă, 28.03.2017 
orele 10.00 -interviul, şi se 
desfăşoară la sediul Primăriei 
Oraş Bragadiru, judeţul Ilfov. 
Anunţul, bibliografia şi tema-
tica de concurs se află afişate 
la avizierul unităţii şi pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primă-
riei Oraş Bragadiru sau la 
telefon 021/4480795, interior 
113. 

l Liceul Tehnologic Bustu-
chin, cu sediul în localitatea 
Bustuchin, judeţul Gorj, orga-
nizează  concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante, conform 
HG 286/2011, de: -Adminis-
trator de patrimoniu, 1 post. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
17.03.2017, ora 9.00; -interviul 
în data de 22.03.2017, ora 9.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii superioare economice; 
-vechime: nu este cazul. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea III-a, 
la sediul Liceului Tehnologic 
Bustuchin. Relaţii suplimen-
tare la sediul Liceului Tehno-
logic Bustuchin, judeţul Gorj, 
persoană de contact: Spiridon 
Va s i l e  I r i n e l ,  t e l e f o n : 
0253.475.121, e-mail: gsibustu-
chin@yahoo.com.

l Conform HG 286/2011, UM 
02587 Bucureşti, cu sediul în 
strada Mircea Vulcănescu, 
nr.88, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea 
postului vacant de personal 
civil contractual de Adminis-
trator I în cadrul Microstruc-
t u r i i  D e s e r v i r e  d i n 
Administrativ: -24.03.2017, 
ora 10.30 -proba scrisă; 
-31.03.2017, ora 09.30 -inter-
viul; -data-limită de depunere 

a dosarelor -16.03.2017, ora 
14.00.  Nivelul  studii lor: 
-diplomă de absolvire a învăţă-
mântului postliceal de speciali-
tate economic sau tehnic sau 
diplomă de bacalaureat în 
profil economic sau tehnic; 
-vechime în muncă: 5 ani. 
Depunerea dosarelor şi organi-
zarea concursului se vor face 
la sediul UM 02587 Bucureşti, 
unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice necesare. Date 
de contact ale secretariatului, 
la telefon: 021.318.72.49, 
021.318.73.46, int.128. 

CITAȚII  
l Numitul Stoica Viorel, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
sat Izbiceni, com. Izbiceni, jud. 
Olt, str. Târgului nr. 8, este 
chemat la Judecătoria Costeşti, 
jud. Argeş în data de 28 martie 
2017, ora 9, Sala 1, Complet 
C2-1- civil în calitate de pârât, 
î n  d o s a r u l  c i v i l  n r. 
3305/214/2016 , având ca obiect 
obligaţia de a face, reclamant 
fiind Mogoş Mihai Marian.

l 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 02.03.2017, ora 
12,00, la Judecătoria Piteşti, în 
contradictoriu cu reclamanta 
Ștefan Maria, în dosarul nr. 
1131/280/2013* - ieşire din 
indiviziune partaj succesoral.

l Pârâtul Mustafa Fouad cu 
domiciliul în Ploieşti, Str. 
Orzari, nr. 14, judeţ Prahova, 
este chemat în instanţă în data 
de 14.03.2017 în contradictoriu 
cu Savu Luminiţa în dosar 
2271/281/2016, la Judecătoria 
Ploieşti, obiect „divorţ”.

l Numitii Kiszner Alexandru 
si Kiszner Ghizela, ambii cu 
domiciliul necunoscut sunt 
citati in dos. nr. 1291/336/2014 
al Tribunalului Maramures, in 
proces cu reclamantii Vlasin 
Gyorgy si Vlasin Maria, avand 
ca obiect rectificare de Carte 
Funciara si actiune in consta-
tare, pe data de 04.04.2017.

l România, Judecătoria Lugoj, 
judeţul Timiş. Citaţie nr. 
3792 /252 /2016 .  Pârâ tu l 
Lugojan Marinică Cornel, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Nădrag, str. Metalurgiştilor, bl. 
3, sc. C, ap.6. judeţ Timiş, în 
prezent cu domiciliul necu-
noscut, este citat la Judecătoria 
Lugoj pentru termenul de jude-
cată din 23 martie 2017, ora 
9.00, sala 10, Completul 6-MF, 
în proces cu reclamanta 
Lugojan Dorina, având ca 
obiect divorţ. Preşedinte Șterfe-
nitu Fulvia, Grefier Cîndea 
Mirela.

l Olteanu Ramona cheamă în 
judecată pe numitul Olteanu 
Gheorghe Bogdan în data de 
3 0 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  d o s a r 
6282/327/2017 la Judecătoria 
Tulcea pentru divorţ cu copii.

NOTIFICĂRI  
l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L.în calitate de lichi-
dator judiciar al debitorului 
S.C. Activ Faid Construct  
S.R.L., conform Sentinței 
Civile nr. 41/JS din data de 
16.02.2017, pronunţată de către 
Tribunalul Caraş - Severin în 
dosarul  nr. 440/115/2017, în 
temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau 
alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi 
urm. din Legea nr. 85/2014, 
coroborate cu art. 71 alin. (2) 
sau, după caz, art. 73 alin. (1) 
din acelaşi act normativ. Noti-
fică Deschiderea procedurii  
insolvenţei – procedura simpli-
ficată - împotriva debitoarei 
S.C. Activ Faid Construct  
S.R.L. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admi-
tere a creanţelor asupra averii 
debitoarei este: 03.04.2017. 
Termenul limită de verificare a 
creanţelor, de admitere, afişare 
şi comunicare a Tabelului preli-
minar al creanţelor este: 
14.04.2017. Termenul pentru 
întocmirea şi afişarea Tabelului 
definitiv al creanţelor admise 
este: 10.05.2017. Prima şedinţă 
a Adunării Generale a Credito-
rilor debitoarei  va avea loc la 
data de: 20.04.2017, orele 12.00 
la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din  Reşiţa, str.P-ţa 1 
Decembrie 1918, nr.7, et.2, 
ap.21, Jud. Caraş-Severin, 
având ca ordine de zi: prezen-
tarea situaţiei debitorului; 
desemnarea/confirmarea comi-
tetului creditorilor; confirmarea 
lichidatorului judiciar; alte 
menţiuni. 

SELECȚIE PROIECTE  
l Anunţ de Participare(1): 
Programul Naţional – Fondul 
pentru Azil, Migrație şi Inte-
grare- Ref:  FAMI/17.02. 
Inspectoratul General pentru 
Imigrări desfăşoară o proce-
dură de evaluare şi selecţie a 
proiectelor de grant, vizând 
implementarea acţiunii ”Inte-
grarea socială a beneficiarilor 
unei forme de protecție şi a 
străinilor cu şedere legală în 
România”, din cadrul Progra-
mului Național– Fondul pentru 
Azil, Migrație şi Integrare. 
Data limită pentru depunerea 
propunerilor este: 31.03.2017, 
ora 09:00. Perioada de selectie 
si evaluare a proiectelor este: 
31 .03 .2017 ,  o ra  10 :00– 
30.04.2017. Instrucţiunile 
pentru solicitanţi în forma 
completă se găsesc pentru 
consultare la Inspectoratul 
General pentru Imigrări, str. Lt. 
col. Constantin Marinescu 
nr.15A, Sector 5, Bucureşti şi pe 
pagina de Internet www.igi.
mai.gov.ro. Pentru informaţii 
detaliate şi clarificări puteți să 
n e  c o n t a c t a ţ i  l a  t e l . 
+40214107513 sau e-mail: sip.
igi@mai.gov.ro, oana.miloiu@
mai.gov.ro. Procedura de 
evaluare şi selecție a proiectelor 
de grant se desfăşoară pe baza 
prevederilor Ordinului MAI nr. 
75 din 9 iulie 2015 privind 
evaluarea şi selecţia proiectelor 
de grant în cadrul Programului 

naţional al României de sprijin 
din Fondul pentru azi l , 
migraţie şi integrare pentru 
perioada 2014-2020. (1)Anunţ 
publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 39 din 28.02.2017, 
Partea a VI-a.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare administratorul 
unic al S.C. Carmesin S.A., 
C.U.I. 787, J40/2351/1991, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor la data 
de 04.04.2017, ora 10.00, la 
sediul societăţii din şos. Pante-
limon nr. 1, sector 2, Bucureşti, 
pentru toţi acţionarii înregis-
traţi la Depozitarul Central SA 
la data de 27.03.2017, stabilită 
ca dată de referinţă. Dacă în 
data de 04.04.2017 nu sunt 
îndeplinite condiţiile de întru-
nire, adunarea generală se 
reprogramează  pentru data de 
05.04.2017 la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc. Ordinea de zi a 
adunării este următoarea: 1. 
Prezentarea şi aprobarea 
Raportului Administratorului 
Unic şi al Comisiei de Cenzori; 
2. Prezentarea şi aprobarea 
Bilanţului şi a Contului de 
profit şi pierdere pe anul 2016; 
3. Prezentarea şi aprobarea 
Bugetului de Venituri şi Chel-
tuieli pe anul 2017; 4. Descăr-
c a r e a  d e  g e s t i u n e  a 
administratorului unic. Materi-
alele supuse dezbaterii sunt 
puse la dispoziţia acţionarilor 
începând cu data publicării 
convocării adunării generale; 
fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze întrebări referitoare la 
materialelele supuse dezbaterii 
iar societatea are obligaţia să 
răspundă întrebărilor adresate 
până la data desfăşurării 
adunării generale. Acţionarii 
pot participa la sedinţa 
adunării generale personal sau 
prin reprezentanţi, în baza unei 
procuri speciale pusă la dispo-
ziţie de societate, care se 
depune la sediul societăţii cel 
mai târziu cu 48 ore înainte de 
adunare. Acţionarii înregistraţi 
l a  d a t a  d e  r e f e r i n ţ ă 
(27.03.2017) au dreptul să 
participe la adunarea generală 
sau să desemneze orice altă 
persoană fizică sau juridică în 
calitate de reprezentant pentru 
a participa şi a vota în numele 
său în cadrul adunării generale. 
Reprezentantul se bucură de 
aceleaşi drepturi de a lua 
cuvântul şi de a pune întrebări 
în adunarea generală ca şi acţi-
onarul pe care îl reprezintă. 
Pentru a putea fi desemnat ca 
reprezentant,  respectiva 
persoană trebuie să aibă capa-
citate de exerciţiu. Procurile 
speciale se pot depune sau 
expedia la societate până la 
data de 30.03.2017. Unul sau 
mai mulţi acţionari reprezen-
tând, individual sau împreună, 
cel puţin 5% din capitalul 
social are/ au dreptul: a) de a 
introduce puncte pe ordinea de 
zi a adunării generale, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală; 

Angajează
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sănătate privat.
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b) de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale. Aceste drep-
turile pot fi exercitate numai în 
scris (transmise prin servicii de 
curierat sau prin mijloace elec-
tronice). Acţionarii îşi pot exer-
cita drepturile prevăzute la lit. 
a) şi b) în termen de cel mult 15 
zile de la data publicării convo-
cării. Un acţionar are obligaţia 
să dea în cadrul formularului 
de procură specială instrucţiuni 
specifice de vot persoanei care 
îl reprezintă, pentru fiecare 
punct înscris pe ordinea de zi a 
adunării generale a acţiona-
rilor. Convocatorul adunării 
generale şi formularul de 
procura specială sunt puse la 
dispoziţia acţionarilor şi pe 
website-ul  nostru:  www.
carmesin.ro. Informaţii supli-
mentare la telefon 0212520355.

l Convocator: Directoratul 
PETROTEL-LUKOIL S.A., o 
societate pe acţiuni înfiinţată şi 
funcţionând în conformitate cu 
legislaţia romană, administrată 
în sistem dualist, cu sediul 
social în Ploieşti, str. Mihai 
Bravu nr. 235, judeţul Prahova, 
România, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Prahova sub 
nr. J29/111/1991, cod de identi-
ficare fiscală 1350659, având 
capital social subscris şi vărsat 
în valoare de 554.067.692,5lei 
(denumită în cele ce urmează 
“Societatea”), în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 31/1991 
a societăţilor, republicată, cu 
completările şi modificările 
ulterioare şi cu dispoziţiile din 
Actul constitutiv al Societăţii, 
convoacă prin prezenta: 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor la data de 
06.04.2017, ora 15,30, la sediul 
social al Societăţii, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1) Luarea la 
cunoştinţă şi aprobarea renun-
ţării la mandat prin demisie a 
dlui. Vadim Vorobiev din 
poziţia de membru al Consi-
liului de Supraveghere şi de 
Preşedinte al Consiliului de 
Supraveghere al Societăţii, 
începând cu data hotărârii 
adunării generale extraordi-
nare a acţionarilor. 2) Apro-
barea numirii dlui. Rustem 
Gimaletdinov în poziţia de 
membru al Consiliului de 
Supraveghere, începând cu 
data hotărârii adunării gene-
rale extraordinare a acţiona-
rilor, pentru un mandat de 4 
ani. 3) Aprobarea unei remune-
raţii brute pentru anul în curs 
pentru dl. Rustem Gimalet-
dinov, care să corespundă unei 
remuneraţii nete de 1.500 USD 
pe lună. 4) Aprobarea modifi-
cării Actului Constitutiv al 
Societății, după cum urmează: 
Articolul 17.12 va avea urmă-
torul conţinut: “17.12. 17.12.1. 
Primii membri ai Consiliului de 
Supraveghere, al căror mandat 
este de 2 ani, sunt: (i) dl. Ivan 
Odnolko, cetăţean rus, născut 
la data de 20.01.1976, în 
Moscova, U.R.S.S., domiciliat 
în Federaţia Rusă, Moscova, 

str. Mojaiskoe sosse nr. 39, 
ap.64, identificat cu Paşaport 
nr. 53 0460651, emis la data de 
07.10.2013 de Ministerul 
Afacerilor Externe al Federa-
ţiei Ruse, având funcţia de 
membru al Consiliului de 
Supraveghere; (ii) dl. Andrey 
Andreev, cetăţean rus, născut 
la data de 08.05.1980, în 
Moscova, URSS, domiciliat în 
Federaţia Rusă, Moscova, 
oraşul Dzerzhinskii, str . 
Ugrezhskaya, nr.32, ap. 1017, 
identificat cu Paşaport nr. 53 
0166149, emis la data de 
13.10.2011 de Ministerul 
Afacerilor Externe al Federa-
ţiei Ruse, având funcţia de 
membru al Consiliului de 
S u p r a v e g h e r e .  1 7 . 1 2 . 2 . 
Membrul Consiliului de Supra-
veghere, al cărui mandat este 
de 4 ani, este: (i) dl. Gimalet-
dinov  Rustem, cetăţean rus, 
născut la data de 02.11.1977, în 
oraşul Ufa,  URSS, domiciliat 
în Federaţia Rusă, identificat 
cu Paşaport nr. 75 1135867, 
emis la data de 08.04.2015 de 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Federaţiei Ruse, având 
funcţia de membru al Consi-
liului de Supraveghere.” 
Remuneraţia membrilor Consi-
liului de Supraveghere va fi cea 
aprobata de adunarea generală 
a acţionarilor în fiecare an.” 5) 
Aprobarea Actului Constitutiv 
actualizat al Societăţii, care va 
reflecta modificările prevăzute 
la punctul 4 de mai sus. 6) 
Aprobarea împuternicirii acor-
data dnei. Adina Guţiu, cetă-
ţean român cu domiciliul în 
Bucureşti, România, identifi-
cată prin C.I. seria RX nr. 
853427 eliberată de S.P.C.E.P. 
Sector 1 la data de 09.02.2016, 
pentru ca, în numele şi pe 
seama Acționarilor, să semneze 
Hotărârea Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor. 7) 
Aprobarea împuternicirii acor-
dată dlui. Andrey Bogdanov 
pentru a semna în numele 
Acţionarilor, Actul Constitutiv 
al Societăţii actualizat, precum 
şi pentru a semna şi îndeplini 
orice act sau formalitate cerută 
de lege pentru înregistrarea 
hotărârilor Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor, 
dl. Andrey Bogdanov putând 
delega toate sau o parte din 
puterile conferite mai sus 
oricărei/ oricăror persoane 
competente pentru a îndeplini 
acest mandat, în conformitate 
cu informaţiile şi materialul 
prezentat. Lista cuprinzând 
informaţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu şi califi-
c a r e a  p r o f e s i o n a l ă  a l e 
persoanei propuse pentru 
funcţia de membru al Consi-
liului de Supraveghere se află la 
dispoziţia acţionarilor, putând 
fi consultată de aceştia. La 
Adunarea Generală Extraordi-
nară pot participa şi vota acţio-
narii Societăţii care sunt 
înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor ţinut de către Depozi-
tarul Central S.A., la data de 
r e f e r i n ţ ă  d i n  d a t a  d e 
27.03.2017. Participarea acţio-
narilor se poate face personal 
sau prin reprezentanţi, repre-

zentarea făcându-se în temeiul 
unei procuri speciale. Formula-
rele de procură specială pot fi 
ridicate de la sediul Societăţii şi 
vor fi depuse în original, după 
completare şi semnare, cu 48 de 
ore înainte de Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţiona-
rilor. Accesul Acţionarilor se 
face pe baza cărţii de identitate, 
a procurii speciale sau a 
mandatului, în cazul reprezen-
tanţilor legali. Dacă la data de 
0 6 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  o r a  1 5 , 3 0 , 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor nu îndepli-
neşte condiţiile de întrunire, ea 
se va reconvoca în acelaşi loc şi 
cu aceeaşi ordine de zi, în data 
de 07.04.2017, la ora 09,00. 
Materialele privitoare la punc-
tele de pe ordinea de zi, se pun 
la dispoziţia Acţionarilor la 
sediul Societăţii  situat în 
Ploieşti, str. Mihai Bravu, 
nr.235, judeţul Prahova, 
România, la Oficiul Juridic 
(între orele 9.00-15.00) de la 
data publicării convocării 
Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor, precum şi 
pe site-ul www.petrotel-lukoil.
ro.  La cerere, Acţionarilor li se 
vor elibera la sediul Societăţii, 
copii de pe aceste documente. 
Sumele percepute pentru elibe-
rarea de copii nu pot depăşi 
costurile administrative impli-
cate de furnizarea acestora. 
Directoratul PETROTEL-LU-
KOIL S.A., Prin: dl. Andrey 
Bogdanov în calitate de Preşe-
d inte  a l  Direc toratu lu i 
-Director General Executiv.

LICITAȚII  
l Primăria oraşului Bragadiru, 
cu sediul în oraşul Bragadiru, 
şos. Alexandriei nr. 249, judeţul 
Ilfov, scoate la licitaţie publică 
deschisă, în vederea închirierii, 
terenul în suprafaţă de 5415 
mp, situat în domeniul privat al 
oraşului  Bragadiru,  str. 
Povernei nr. 1, județul Ilfov, cu 
destinația ”desfăşurării unor 
activități sportive”. Licitaţia va 
avea loc în data de 05.04.2017, 
orele 14.00. Cererea de înscriere 
la licitaţie însoţită de documen-
tele solicitate, conform Caietul 
de sarcini, se vor depune până 
la data de 03.04.2017, orele 
15.00, la Registratura Primăriei 
oraşului Bragadiru, judeţul 
I lfov.  Relaţi i  la  telefon 
021.448.07.95 interior 123.

l Primăria oraşului Bragadiru, 
cu sediul în oraşul Bragadiru, 
şos. Alexandriei nr. 249, judeţul 
Ilfov, scoate la licitaţie publică 
deschisă, în vederea închirierii, 
terenul în suprafaţă de 8620 
mp, situat în domeniul public 
al oraşului Bragadiru, județul 
Ilfov -Tarla: 105-106-107-108-
109-110, Parcela 494-496-497-
498-499-500-502-503-505-518-
519-521-522-523-524-525, Lot 
1, cu destinația ”desfăşurării 
unor activități sportive”. Lici-
taţia va avea loc în data de 
05.04.2017, orele 10.00. Cererea 
de înscriere la licitaţie însoţită 
de documentele solicitate, 
conform Caietul de sarcini, se 
vor depune până la data de 

03.04.2017, orele 15.00, la 
Registratura Primăriei oraşului 
Bragadiru, judeţul Ilfov. Relaţii 
la telefon 021.448.07.95 interior 
123.

l Consiliul Local al Oraşului 
Techirghiol, cu sediul în locali-
tatea Techirghiol, judeţul 
Constanţa, str. Dr.V. Climescu, 
nr. 24, organizează licitaţie 
publică pentru concesionarea 
unui teren situat în intravilanul 
oraşului Techirghiol, identificat 
în str.Dr.V.Climescu FN, în 
suprafaţă de 4.000mp, cu desti-
naţie de Centru Multifuncţi-
o n a l  d e  T u r i s m 
Balneo-Fizioterapeutic. 
Elementele de preţ ale licitaţiei 
sunt următoarele: -garanţie de 
participare -contravaloarea 
redevenţei calculată în euro 
pentru un an de zile; -taxă de 
participare- 1.000Euro; -preţul 
de pornire- 3,51Euro/mp/an 
(14.040Euro/an); -pasul licita-
ţiei este de 10% din oferta cea 
mai mare. Înscrierea la licitaţie 
se poate face la sediul Consi-
liului Local Techirghiol, înce-
pând cu data publicării 
anunţului. Ofertele vor fi 
depuse într-un singur exemplar 
la sediul Consiliului Local 
Techirghiol, până la data de 
17.03.2017, ora 12.00. Licitaţia 
va avea loc la sediul Consiliului 
Local Techirghiol, la data de 
20.03.2017, ora 10.00. Relaţii la 
telefon: 0241.735.622.

l Continvest Insolventa SPRL 
organizeaza licitatie publica cu 
strigare in vederea vanzarii in 
conformitate cu prevederile 
Legii 85/2006, a urmatoarelor 
active apartinand CET SA: 
Sediu administrativ central – 
cladire birouri, situat in Braila, 
bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI, la 
pretul de 880.600 lei. Se pot 
vinde si birouri separate cu cota 
indiviza din caile de acces si din 
spatiile comune. Prêt/birou 
incepand de la 43.915 lei; 
Activul Cazan de Apa Fier-
binte, situat in Brăila, calea 
Călăraşilor nr. 321B, la pretul 

de 777.441 lei; Mijloace de 
transport: Autoutilitara 10215 
FA 31 la pretul de 7.210 lei; 
Autoutilitara Dacia 1307 la 
pretul de 1.540 lei; Mijloace fixe 
si obiecte inventor compus din: 
Aparate de masura, electrice si 
electronice, la pretul de 5.900 
lei; Birotica si calculatoare la 
pretul de 8.267 lei ; Mobilier la 
pretul de 11.244 lei; Diverse 
bunuri la pretul de 460 lei; Stoc 
de magazie, la pretul de 
155.209 lei; Listele complete 
pot fi studiate la sediul lichida-
torului. Preturile nu contin 
TVA. Licitatiile se organizeaza 
in datele de 09.03.2017, 
16 .03 .2017 ,  23 .03 .2017 , 
30.03.2017. Alte informatii: 
Licitatiile se organizeaza la 
biroul lichidatorului din Braila, 
bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI. 
Caietele de sarcini  se pot ridica 
de la lichidatorului, contra 
sumelor cuprinse intre 50 lei si 
2.500 lei. Garantia de partici-
pare la licitatie  de 10% din 
valoarea de pornire trebuie 
achitata cu cel putin 2 zile ante-
rior datei l icitatiei .  Tel. 
0241/542942; 0720/300.464.
 
l Debitorul Societatea de 
Construcții Poduri ARPOM 
SA -în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 
-Dreptul litigios asupra imobi-
lului -teren situat în str. Aero-
portului FN, sector 1. Prețul de 
pornire al licitatiei este de 
118.280 euro exclusiv TVA. 
Participarea la licitație este 
condiționată de consemnarea 
î n  c o n t u l  n r . 
RO64BSEA0070000001758962 
deschis la Credit Agricole Bank 
România, Sucursala Victoriei 
până la data şi ora stabilită 
pentru desfăşurarea licitației, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației şi de achiziți-
onarea până la aceeaşi dată şi 
oră a Caietului de sarcini care 
este în valoare de 1.000 RON, 
exclusiv TVA. Caietul de 
sarcini poate fi achitat în contul 
lichidatorului judiciar nr. 

RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucur-
sala Dorobanți sau în numerar 
la sediul acestuia din Bucureşti 
str. Buzeşti nr.71, et.5, sector 1. 
Prima şedință de licitație va 
avea loc în data de 28.03.2017, 
ora 15.00 la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr.71, et.5, sector 1. 
Dacă imobilele nu se adjudecă 
la această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor avea loc 
în  data  de :  04 .04 .2017, 
11.04.2017, 18.04.2017 şi 
25.04.2017 ora 15.00, prețul de 
pornire rămânând acelaşi. 
Pentru relații suplimentare 
s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
(+40)21.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.

l Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de lichidator 
jud ic iar  în  dosaru l  nr. 
8134/111/2011 aflat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe 
debitoarea S.C. Fruitland 
S.R.L., J05/246/1992, CUI: 
RO85406 scoate la vânzare 
prin licitație publică următoa-
rele bunuri: Construcții şi teren 
aferent situate în Câmpulung 
Moldovenesc, str. Bucovina, 
nr.240, jud. Suceava, preț de 
str igare:  277.480,00 le i . 
Construcții şi teren aferent 
situate în Glimboca, FN, 
județul Caransebeş, preț de 
str igare:  188.790,00 le i . 
Construcții şi teren aferent 
situate în com. Sănduleni, sat. 
Coman, FN, județul Bacău, 
preț de strigare: 102.900,00 lei. 
Parcele teren agricol, 81.075 
mp, situate în raza administra-
tivă a localității Aleşd, preț de 
strigare: 156.038,75 euro. Casa 
fără teren aferent situată în 
intravilanul localității Lugaşu 
de Jos, jud. Bihor, preț de stri-
gare: 73.640,00 lei. Diverse 
bunuri mobile constând în 
utilaje specializate pentru 
domeniul prelucrării f lorei 
spontane, la un preț de strigare 
total  de:  586.160,00 lei . 
Autoutilitare Isuzu – 4 bucați, 
la un preț de strigare total de: 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 
25290/01.03.2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 22, luna 
03, anul 2017, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se vor vinde prin licitație, 
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Ileri Mihaela, cu domiciliul fiscal în com. 
Bogdana, jud. Teleorman, CNP 2680109340041: - Clădire ansamblu de clădiri în suprafață de 160,21 
mp, compusă din magazin, o alta cu destinația de bufet (restarant), două spații de depozitare, un grup 
sanitar, construită din cadre b..a. - grinzi b..a. + pereți interiori + exteriori din cărămidă (CPP, grosime 
de o cărămidă la pereții interiori și de 1,1/2 cărămizi la pereții exteriori) și teren aferent în suprafață de 
1070 mp, situate în localitatea Bogdana, județul Teleorman - preț de pornire a licitației (I - a) conform 
raportului de evaluare este = 101.800 lei (exclusiv TVA): Creditori: A.J.F.P. Teleorman. Sarcini: Nu 
sunt. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA ...%)/ scutită/ neimpozabilă. 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 se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte 
oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data 
licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a 
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitatei, 
achitată în contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128, deschis la Trezoreria Mun. 
Alexandria; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice 
române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) 
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de 
pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică 
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta 
prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului 
național sau altele asemenea, respectiv ... Alte informații de interes pentru comparator, după caz: ... 
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 0247.421176, int. 354.
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51.660,00 lei. Licitația va avea 
loc în 07.03.2017 ora 12:00 la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Oradea str. Avram Iancu 
nr.2 ap.11. În caz de nereușită 
licitația se reia în data de 
14 .03 .2017 ,  21 .03 .2017 , 
28.03.2017, 04.04.2017 la 
aceeași oră. Licitantul trebuie 
să achiziționeze un caiet de 
sarcini privind bunurile supuse 
prezentei licitații, contra sumei 
de 500 RON+TVA, ce va 
cuprinde și regulamentul de 
vânzare. Licitantul va depune 
la sediul lichidatorului judiciar 
o cerere de participare la lici-
tație, inclusă în caietul de 
sarcini, cu cel puțin trei zile 
înainte de termenul licitației 
stabilit prin anunțul public. 
Informații tel:0359463661 fax: 
0359463662 e-mail: office@
plginsolv.ro

l Private Liquidation Group 
IPURL, numită lichidator în 
dosarul nr. 4736/111/2013 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, 
privind pe debitoarea Adel-
mann Com S.R.L., CUI: 
RO5722054 scoate la vânzare 
prin licitație publică: 1. Bunuri 
mobile constând în stoc marfă 
(accesorii, bijuterii, brățare, 
cercei, coliere, inele, medali-
oane, felicitări, rame foto, vază, 
brichete, pungi etc.) și un trans-
palete electric Pramac LX 14, 
an PIF 12.2007, la un preț de 
strigare de 113.651,10 lei. 2. 
Bun imobil  constând în 
construcție (hală cu birouri 
aferente) și teren aferent situat 
în  Borș ,  FN,  având nr. 
cad.1394, jud. Bihor, la un preț 
de strigare de 1.570.703,40 lei. 
Licitația va avea loc în 
08.03.2017 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Oradea str. Avram Iancu nr.2 
ap.11. În caz de nereușită lici-
tația se reia în data de 
15 .03 .2017 ,  22 .03 .2017 , 

29.03.2017, 05.04.2017 la 
aceeași oră și în aceeași locație. 
Licitantul trebuie să achizițio-
neze un caiet de sarcini privind 
bunurile supuse prezentei lici-
tații, contra sumei de 2.000 
RON+TVA, ce va cuprinde și 
regulamentul de vânzare. Lici-
tantul va depune la sediul 
lichidatorului judiciar o cerere 
de participare la licitație, 
inclusă în caietul de sarcini, cu 
cel puțin două zile înainte de 
termenul licitației stabilit prin 
anunțul public. Informații 
t e l : 0 3 5 9 4 6 3 6 6 1  f a x : 
0359463662 e-mail: office@
plginsolv.ro.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 
dosarul nr.10164/111/2011 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, 
privind pe debitoarea SCM 
M u n c a  I n v a l i z i l o r , 
C05/62/2005, CUI: RO67140 
scoate la vânzare prin licitație 
publică: 1. Autoturism Fiat 
Ducato, an fabricație 2007, 
2.287 cmc, nr. km. parcurși 
295.500, prețul de strigare: 
20.898,00 lei. 2. Autoturism 
Dacia 1304, an fabricație 1999, 
prețul de strigare: 810,00 lei. 3. 
D i v e r s e  b u n u r i  m o b i l e 
constând în birotică (scaune, 
birouri, calculatoare, dulapuri, 
rafturi, vitrine etc.) utilaje 
(presă, cantare, banc lucru, 
aparat capsat, ghilotină, aparat 
de sudură, etc.), preț de stri-
gare: 251.910,00 lei. 4. Imobil, 
în natură construcții și teren 
aferent înscrise în CF 13562 nr. 
cad. 3180/16 (drept de proprie-
tate deplin construcții și teren), 
C.F.937  nr.cad .3180/17 , 
C.F.12688 nr. cad. 3180/11, C.F. 
11639/3180/10, CF 8613 nr. 
cad.3187/3, CF nr.8654 nr. 
cad.3187/2, CF nr.7641 nr. cad. 
3187/1 drept de proprietate 
asupra construcțiilor), preț de 
strigare: 4.365.900,00 lei. Lici-

tația va avea loc în data de 
09.03.2017 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz 
de nereușită licitația se va relua 
în  data  de  16 .03 .2017 , 
2 3 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  3 0 . 0 3 . 2 0 1 7 
respectiv 06.04.2017 la aceeași 
oră și adresă. Participanți vor 
trebui să achiziționeze un caiet 
de sarcini în valoare de 1.500 
lei ce va cuprinde și regula-
mentul de vânzare. Cererea de 
participare la licitație se 
depune la sediul lichidatorului 
judiciar fie personal fie prin fax 
/ e-mail cu cel puțin 3 zi înainte 
de data licitației publice. 
Cererii de participare la lici-
tație i se va anexa dovada 
achitării caietului de sarcini și 
dovada achitării unei garanții 
de 10% din prețul de pornire al 
bunului pentru care se licitează.
Informații suplimentare se pot 
obț ine de la  l ichidator : 
Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: 
office@plginsolv.ro.

l Penitenciarul Baia Mare, cu 
sediul în localitatea Tăuţii de 
Sus, strada Forestierului, nr. 
217, telefon – 0262/214230, fax 
– 0262/214231, organizează în 
data de 15.03.2017, ora 11.00, 
procedura de atribuire a 
contractului de ÎNCHIRIERE 
a unui spaţiu în incinta institu-
ţiei pentru instalarea unor 
distribuitoare automate de 
băuturi calde și reci, prin „lici-
taţie publică cu strigare”. 
Suprafaţa este de 1 m², preţul 
de pornire al licitaţiei este de 24 
lei/mp/lună, iar saltul de 
supralicitare  este de 3 lei. 
Documentaţia descriptivă, 
caietul de sarcini și anexele 
aferente se pot ridica de la 
sediul unităţii achitând contra-
valoarea de 10 lei, TVA inclus 
sau la solicitare transmise prin 
e-mail: achizitii.pbmare@anp.
gov.ro. Data limită pentru 
depunerea documentelor de 
participare – 15.03.2017, ora 
10.30. Cuantumul garanţiei de 
participare la licitaţie este de 70 
lei. Informaţii suplimentare se 
p o t  o b ţ i n e  l a  t e l e f o n 
0262/214230 sau la sediul insti-
tuţiei.

l Lichidator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.30, 
et.10, ap.31, Jud. Prahova, 
scoate la vanzare prin licitatie 
publica urmatoarele bunuri ce 
apartin debitoarei Universal-
montaj Darzeu SRL, dupa cum 
urmeaza: Renault Master DCI 
90 2,5 Diesel, 14+1 locuri 
PH-53-UMD 2003 - 6.305,75 
lei; Renault Master DCI 90 2,5 
D i e s e l ,  1 4 + 1  l o c u r i 
PH-52-UMD 2003 - 6.305,75 
lei; Renault Master DCI 90 2,5 
D i e s e l ,  1 4 + 1  l o c u r i 
PH-51-UMD 2003 - 6.305,75 
lei; Sediu managerial situat in 
Comuna Drajna, Sat Drajna de 
Sus, Judetul Prahova - 84.303 
lei. Preturile nu includ TVA. 
Licitatiile se vor organiza in 
data de 06.03.2017 ora 15:00, 
iar in cazul in care bunurile nu 
vor fi valorificate, aceasta este 

reprogramata pentru data de 
10 .03 .2017 ,  13 .03 .2017 , 
17 .03 .2017 ,  20 .03 .2017 , 
24 .03 .2017 ,  27 .03 .2017 , 
31 .03 .2017 ,  03 .04 .2017 , 
07 .04 .2017 ,  10 .04 .2017 , 
14 .04 .2017 ,  21 .04 .2017 , 
24 .04 .2017 ,  28 .04 .2017 , 
05 .05 .2017 ,  08 .05 .2017 , 
12 .05 .2017 ,  15 .05 .2017 , 
19 .05 .2017 ,  22 .05 .2017 , 
26.05.2017, 29.05.2017, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Dosarul de prezentare si condi-
tiile de participare se pot obtine 
numai de la sediul lichidato-
rului. Telefon/fax: 0244597808; 
mobil: 0761132931/0723357858; 
www.andreiioan.ro.

l Octavy Forest S.R.L., socie-
tate in faliment, prin lichidator, 
cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, Prahova, scoate la 
vanzare prin licitatie teren in 
suprafata de 1.295 m.p. si  
Constructiile C1 si C2 (locuinta 
parter + etaj si garaj), situate in 
Baicoi, Str. Independentei, nr. 
354, Judetul Prahova, la pretul 
de 600.000 lei (fara TVA). Lici-
tatia se va tine in data de 
06.03.2017, ora 14.00, la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, iar 
in cazul in care, bunurile nu vor 
fi adjudecate, licitatia se va tine 
in  data  de  10 .03 .2017 , 
13 .03 .2017 ,  17 .03 .2017 , 
20 .03 .2017 ,  24 .03 .2017 , 
27 .03 .2017 ,  31 .03 .2017 , 
03 .04 .2017 ,  07 .04 .2017 , 
10 .04 .2017 ,  14 .04 .2017 , 
21 .04 .2017 ,  24 .04 .2017 , 
28 .04 .2017 ,  05 .05 .2017 , 
08 .05 .2017 ,  12 .05 .2017 , 
15 .05 .2017 ,  19 .05 .2017 , 
22 .05 .2017 ,  26 .05 .2017 , 
29.05.2017, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de 
participare se pot obtine numai 
de la sediul lichidatorului. 
Telefon/fax: 0244597808; 
mobil: 0723357858, www.
andreiioan.ro.

l M.D.M. Det Euroconsult 
S.R.L., prin lichidator, cu sediul 
in Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin 
licitatie publica, imobil situat in 
Comuna Băneșt i ,  Punct 
C i u p e r c e a s c a ,  J u d e ţ u l 
Prahova, compus din: C1 – 
Pensiune/Motel, în suprafaţă 
construită de 413,45 mp, supra-
faţă utilă 360,60 mp, data 
construcţiei 1970, reabilitată in 
anul 2006; teren extravilan 
curti constructii, în suprafaţă 
măsurată de 7.740 mp; C 2 – 
Terasa cu copertina de lemn, în 
suprafaţă de 122,85 mp; plat-
forma dale colorate, în supra-
faţă de 148,82 mp; C3 –  
Construcţie deschisa cu desti-
naţia discotecă, în suprafaţă de 
295 mp; C4 – Construcţie cu 
destinaţia WC, în suprafaţă 
construită de 42 mp, suprafaţă 
utilă de 27,97 mp, la preţul 
total de 658.660,50 lei (pret 
fara TVA). Licitatia se va tine 
la sediul lichidatorului in data 
de 06.03.2017, ora 12:30, iar in 
cazul in care proprietatea 
imobiliara nu se va vinde, lici-
tatia se va tine in data de 

10 .03 .2017 ,  13 .03 .2017 , 
17 .03 .2017 ,  20 .03 .2017 , 
24 .03 .2017 ,  27 .03 .2017 , 
31 .03 .2017 ,  03 .04 .2017 , 
07 .04 .2017 ,  10 .04 .2017 , 
14 .04 .2017 ,  21 .04 .2017 , 
24 .04 .2017 ,  28 .04 .2017 , 
05 .05 .2017 ,  08 .05 .2017 , 
12 .05 .2017 ,  15 .05 .2017 , 
19 .05 .2017 ,  22 .05 .2017 , 
26.05.2017, 29.05.2017,  la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie 
se depun in original la sediul 
lichidatorului judiciar insotite 
de toate documentele preva-
zute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie 
se poate efectua cu 48 de ore 
inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului 
de vanzare se pot obtine de la 
lichidatorulul judiciar, la 
adresa mai sus mentionata, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

l Control Trading S.R.L., soci-
etate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, 
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 
31, Jud. Prahova, vinde imobil 
situat in Ploiesti, Str. Buna 
Vestire, nr.23, Jud. Prahova, 
compus din: teren intravilan in 
suprafata de 153 mp; Demisol 
-  suprafata utila – 90,37 mp, 2 
camere, oficiu, un grup sanitar 
si arhiva; Parter - suprafata 
utila – 96 mp, 3 camere, secre-
tariat si un grup sanitar; 
Mansarda - suprafata utila – 
95,74 mp, 4 camere si un grup 
sanitar; Garaj si camera 
tehnica. Pretul imobilului este 
de 100.000 euro, pret fara TVA. 
Licitatia se va tine in data de 
06.03.2017 ora 11:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, iar in cazul in care 
bunul nu va fi adjudicat, lici-
tatia se va tine in data de 
10 .03 .2017 ,  13 .03 .2017 , 
17 .03 .2017 ,  20 .03 .2017 , 
24 .03 .2017 ,  27 .03 .2017 , 
31 .03 .2017 ,  03 .04 .2017 , 
07 .04 .2017 ,  10 .04 .2017 , 
14 .04 .2017 ,  21 .04 .2017 , 
24 .04 .2017 ,  28 .04 .2017 , 
05 .05 .2017 ,  08 .05 .2017 , 
12 .05 .2017 ,  15 .05 .2017 , 
19 .05 .2017 ,  22 .05 .2017 , 
26.05.2017, 29.05.2017,  la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Dosarul de prezentare si condi-
tiile de participare se pot obtine 
numai de la sediul lichidato-
rului judiciar. Telefon/fax: 
0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;  m o b i l : 
0723357858; www.andreiioan.
ro.

l Control Trading SRL, socie-
tate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, 
cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, scoate la vanzare 
urmatoarele bunuri mobile: 
autoturism Peugeot 107, nr. 
inmatriculare B-18-FPA, an 
fabricatie 2009 – 1.680 euro; 
autoutilitara Fiat Doblo,  nr. 
inmatriculare PH-36-CTR, an 
fabricatie 2007 – 1.960 euro; 

autoturism Volkswagen Golf, 
an fabricatie 2007, nr. inmatri-
culare PH-66-CTR, la pretul 
3.120 euro, autoturism Peugeot 
1 0 7 ,  n r.  i n m a t r i c u l a r e 
B-18-GPK, an fabricatie 2009, 
la pretul de 1.800 euro. Pretul 
bunurilor sunt cu TVA inclus.  
Licitatiile se vor organiza in 
data de 03.03.2017 ora 13:30, 
iar in cazul in care bunurile nu 
vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 
06 .03 .2017 ,  08 .03 .2017 , 
10 .03 .2017 ,  13 .03 .2017 , 
15 .03 .2017 ,  17 .03 .2017 , 
20 ,03 ,2017 ,  22 .03 .2017 , 
24 .03 .2017 ,  27 .03 .2017 , 
29.03.2017, 31.03.2017, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Dosarul de prezentare si condi-
tiile de participare se pot obtine 
numai de la sediul lichidato-
rului judiciar. Telefon/fax: 
0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;  m o b i l : 
0761132931/0723357858 sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

l Compania Energopetrol S.A. 
societate in reorganizare, vinde 
la licitatie, teren in suprafata 
de aproximativ 2.177 mp, 
situat în Campina, Str. Indus-
triei, Nr. 3 Bis, Judeţul Prahova 
(incinta F.A.C.C.), împreună cu 
cele două construcţii amplasate 
pe acesta, respectiv Constructia 
C6 – vestiare hala mecanica, 
constructia C7– hala mecanica 
si pod rulant la pretul total de 
145.000 Euro, fara TVA. Licita-
tiile se vor organiza la sediul 
administratorului judiciar in 
data de 06.03.2017 ora 12:00, 
iar in cazul in care bunurile nu 
vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 
10 .03 .2017 ,  13 .03 .2017 , 
17 .03 .2017 ,  20 .03 .2017 , 
24 .03 .2017 ,  27 .03 .2017 , 
31 .03 .2017 ,  03 .04 .2017 , 
07 .04 .2017 ,  10 .04 .2017 , 
14 .04 .2017 ,  21 .04 .2017 , 
24 .04 .2017 ,  28 .04 .2017 , 
05 .05 .2017 ,  08 .05 .2017 , 
12 .05 .2017 ,  15 .05 .2017 , 
19 .05 .2017 ,  22 .05 .2017 , 
26.05.2017, 29.05.2017,  la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie 
se depun in original la sediul 
administratorului judiciar inso-
tite de toate documentele 
prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie 
se poate efectua cu 48 de ore 
inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului 
de vanzare se pot obtine de la 
administratorului judiciar, la 
adresa mai sus mentionata, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

l Debitorul SC Recisev Plast 
SRL cu sediul în  Dr.Tr. 
Severin, str. Padeș, nr.6, jud. 
Mehedinţi, J25/169/2011, CIF: 
28399034, aflata  în procedură 
de faliment in bankruptcy, en 
f a i l l i t e  î n  d o s a r  n r. 
3395/101/2014 prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, scoate la vânzare: - 
Proprietate imobiliara aparta-
ment cu 3 camere, etaj 2, ap. 3 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. TR-
AC 25176/23.02.2017. Anunț privind vânzarea la licitație publică. 
În temeiul art. 23, art. 30 din HG nr. 731/2007 republicată, privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicarea OG nr. 14/2007 
pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a 
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, 
facem cunoscut că în ziua de 07, luna martie, anul 2017, orele 
10.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării, nr. 188, se va vinde 
prin licitație publică următorul bun mobil, proprietate privată a 
statului: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, prețul de 
evaluare sau de pornire a licitației, inclusiv TVA: Autoturism 
marca BMW 318 I SE, nr. înmatriculare V-763-FGK, volan dreapta, 
an fabricație 1999, serie șasiu WBAAN92090NB06456, serie 
motor 01569264, capacitate cilindrică 1895 cmc, benzină, nr. 
kilometri la bord 158.015, grad uzură 80%, preț evaluare 
6735.00 lei cu TVA; pasul de licitație este de 500 lei, conform art. 
24, alin. (11) din HG 731/2007 republicată. 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 al licitației, achitată în contul IBAN 
RO09TREZ6065085XXX006874, CUI 4568128, deschis la Trezo-
reria municipiului Alexandria; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționa-
litate română, copie după 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 după actul de identitate; dovada 
emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, 
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare, la locul 
fixat în acest scop. Pentru informații suplimentare, vă puteți 
adresa la sediul nostru sau la telefon 0789.598.171.
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cu suprafata de 60,47 mp, 
suprafata balcon de 5,06 mp, 
cote parti comune de 7,54 mp 
si cote de Teren de 13,11 mp, 
situat în Constanta, str. B –dul 
Mamaia, nr. 190, judeţul 
Constanta, avand  numar 
cadastral 200125-C1-U6 la 
pretul de 285.500,00 lei; - 
Proprietate imobiliara aparta-
ment cu 3 camere, etaj 2, ap.4 
cu suprafata de 68,41 mp, 
suprafata balcon de 5,67 mp, 
cote parti comune de 8,54 mp 
si cote de Teren de 14,83 mp, 
situat în localitatea Constanta, 
str. B –dul Mamaia, nr. 190, 
judeţul Constanta, avand  
numar cadastral 200125-
C1-U7 la pretul de 322.400,00 
lei. - Proprietate imobiliara 
spatiu comercial demisol, cu 
suprafata de 130,52 mp,  situat 
în localitatea Constanta, str. B 
–dul Mamaia, nr. 190, judeţul 
Constanta, avand  numar 
cadastral 200125-C1-U1 la 
preţul de 484.100,00 lei. Pretu-
rile nu includ TVA. Titlul 
executoriu în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile * 
proprietati imobiliare * descris 
anterior, o reprezinta sentinta 
din data de 16.09.2015 de 
deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul 
d e  i n s o l v e n ț ă  n r . 
3395/101/2014 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinti. Lici-
taţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din Dr.
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, jud. Mehedinţi la data de 
15 .03 .2017  ore le  12 :00 . 
Informăm toți ofertanţii 
faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezen-
tând 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei și să achiziționeze 
caietul de sarcină în suma de 
1000,00 lei cu cel putin 2 ore 
inainte de ora licitatiei. Contul 
unic de insolvență al debitoarei 
SC Recisev Plast SRL este: 
RO26CARP026001034072 
RO01 deschis la Banca Carpa-
tica Sucursala Dr.Tr. Severin. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului 
sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii 
la sediul lichidatorului judiciar 
din loc. Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul 
M e h e d i n ţ i ,  t e l e f o n 
0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 ,  t e l . / f a x   : 
0252354399 sau la adresa de 
email: office@consultant-insol-
venta.ro.; site www.consul-
tant-insolventa.ro. 

l 1. Informaţii generale 
privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria 
orașului Horezu, Strada 1 
Decembrie, numărul 7, Horezu, 
judeţu l  Vâlcea ,  t e l e fon 
0250860190, fax 0250860481, 
email primaria@orasul-horezu.
ro. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identifi-

carea bunului ce urmează să fie 
concesionat: Concesionarea 
loturilor de teren 2-4 și 6-8 din 
zona turistică "Plăieţ" , orașul 
Horezu, judeţul Vâlcea, ce 
aparţin proprietăţii publice a 
orașului Horezu în vederea 
construirii unor structuri de tip 
turistic, agroturistic și de agre-
ment, inclusiv anexele specifice. 
3. Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: Se pot obține 
de la Primăria orașului Horezu, 
strada 1 Decembrie, nr.7, orașul 
Horezu, județul Vâlcea, camera 
3. 3.1. Modalitatea sau modali-
tăţile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Prin cumpărare de la 
Primăria orașului Horezu, 
camera 3. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Primăria orașului 
Horezu, Strada 1 Decembrie, 
numărul 7, camera 3. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică, 
aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 22/2007: Costul este 
20 de lei/exemplar prin cumpă-
rare directă. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
10/03/2017, Ora 12:00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: Ofertele 
se depun în două plicuri, unul 
exterior și unul interior, 
conform documentației de atri-
buire. 4.1. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 13/03/2017, 
Orele 10:00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele : 
Primăria orașului Hore-
zu,strada 1 Decembrie numărul 
7, județul Vâlcea. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Ofertele 
trebuie depuse în două exem-
plare, original și copie. 5. Data 
și locul la care este programată 
începerea procedurii de nego-
ciere directă: 13/03/2017, 
Primăria orașului Horezu, 
strada 1 Decembrie, numărul 7, 
camera 3, județul Vâlcea, ora 
11:00. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Vâlcea, Scuarul 
Revoluției nr. 1, județul Vâlcea, 
Telefon (0250)73 91 20, 
Fax(0250)73 22 07. 7. Data 
transmiterii anunţului negoci-
erii către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 01/03/2017. 

l 1. Informaţii generale 
privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria 
orașului Horezu, Strada 1 
Decembrie, numărul 7, Horezu, 
judeţu l  Vâlcea ,  t e l e fon 
0250860190, fax 0250860481, 
email primaria@orasul-horezu.

ro. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să 
fie concesionat: Teren intra-
vilan în suprafață de 5002 mp, 
proprietate privată a orașului 
Horezu, situat în punctul 
„Treapturi”  în vederea dezvol-
tării investiției ,,Platformă 
industrială de producţie mate-
riale geosintetice destinate 
lucrărilor de infrastructură” de 
către întreprinzătorii particu-
lari. 3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: Se pot 
obține de la primăria orașului 
Horezu, strada 1 Decembrie, 
nr.7, orașul Horezu, județul 
Vâlcea, camera 3. 3.1. Modali-
tatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: 
Prin cumpărare de la primăria 
orașului Horezu, camera 3. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului 
/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Primăria orașului Horezu, 
Strada 1 Decembrie, numărul 
7, camera 3. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde 
este cazul: Costul este de 100 
lei/exemplar prin cumpărare 
directă. 3.4. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 
17.02.2017, Ora 13:00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: Se depun 
în două exemplare (original și 
copie, în două plicuri închise și 
sigilate, unul exterior și unul 
interior. 4.1. Data limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
22.03.2017, Orele 10:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria orașului 
Horezu,strada 1 Decembrie 
numărul 7, județul Vâlcea. 
4.3.Durata concesiunii 49 ani. 
5. Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de 
desch idere  a  ofer te lor : 
22/02/2017, orele 11:00. 6. 
Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul 
Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1, 
județul  Vâlcea ,  Telefon 
(0250)73 91 20, Fax (0250)73 22 
07. 7. Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea 
publicării: 01.03.2017.  

l 1. Informatii generale 
privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numarul de telefon, telefax si/
sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: U.A.T. 
Comuna Fantanele, judetul 
Iasi cu sediul la Primaria 
Fantanele strada Principala 
nr.147, telefon 0232/413 654; 
fax 0232/413 654, email 
-primariafantaneleiasi@yahoo.
com. Persoana de contact 
consilier Iftimiciuc Ioan 2. 
Informatii generale privind 
obiectul concesionarii, în 
special descrierea si identifi-
carea bunului care urmeaza sa 

fie inchiriat: Concesionarea  
suprafetei de 465 ha pajisti 
comunale permanente. 3. 
Informatii privind documen-
tatia de atribuire: Documen-
tatia se gaseste la secretariatul 
unitatii si se poate obtine de 
luni pâna vineri întreorele 
10.00 – 14.00. 3.1. Modalitatea 
sau modalitatile prin care 
persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al 
documentatiei de atribuire: 
Documentatia de atribuire se 
poate obtine de la secretariatul 
unitatii în urma uneicereri 
scrise. 3.2. Denumirea si adresa 
serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la 
care se poate obtine un exem-
plar din documentatia de atri-
buire: Compartimentul taxe si 
impozite din aparatul de speci-
alitate al primarului. 3.3. 
Costul si conditiile de plata 
pentru obtinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 
54/2006: Documentatia de atri-
buire costa 20 lei iar suma se 
achita la casieria unitatii. 3.4. 
Data limita pentru solicitarea 
clarificarilor: 17.03.2017 ora 
limita 14.00. 3.5. Data limita 
pentru depunerea clarificarilor 
la solicitari 20.03.2017 ora 
14.00. 4. Informatii privind 
ofertele: Ofertele se depun la 
sediul unitatii. 4.1. Data limita 
de depunere a ofertelor: 
23.03.2017 ora limita 11.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primaria comuna 
Fantanele judetul Iasi Strada 
principala nr.147,cod 707196  la 
secretariatul unitatii. 4.3. 
Numarul de exemplare în care 
trebuie depusa fiecare oferta: 2 
exemplare (original si copie). 5. 
Data si locul la care se va 
desfasura sedinta publica de 
desch idere  a  ofer te lor : 
23 .03 .2017 ,  Ora :  13 .00 , 
Primaria Fantanele judetul Iasi 
Strada Principala nr.147. 6. 
Denumirea, adresa, numarul 
de telefon, telefax si/sau adresa 
de e-mail ale instantei compe-
tente în solutionarea litigiilor 
aparute si termenele pentru 
sesizarea instantei: Tribunalul 
Iasi strada Elena Doamna 
nr.1A. 7.Data transmiterii 
anuntului licitatiei catre insti-
tutiile abilitate in vederea 
publicarii: 02.03.2017.

l Organizatorul licitaţiei: 
Direcţia Silvică Teleorman, cu 
sediul în Alexandria, str.
Mihăiţă Filipescu nr.3, jud. 
Teleorman, tel. 0247/312.333, 
fax 0247/315.790, e-mail: 
office@alexandria.rosilva.ro. 
Data și ora desfășurării licita-
ţiei: 14.03.2017, ora 10:30. 
Locul desfășurării licitaţiei: 
sed iu l  Direcţ ie i  S i lv ice 
Teleorman, Alexandria, str. 
Mihăiţă Filipescu nr.3, jud.
Teleorman. Tipul licitaţiei: 
publică cu strigare pentru 
vânzarea masei lemnoase faso-
nate, provenită din pădurile 
statului. Licitaţia este organi-
zată și se va desfășura conform 
prevederilor Regulamentului 
de vânzare a masei lemnoase 

din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr.617/2016. 
Data și ora organizării prese-
lecţiei: 08.03.2017, ora 15.00. 
Data și ora limită până la care 
se poate depune documentaţia 
pentru preselecţie și înscriere la 
licitaţie: 08.03.2017, ora 10.00. 
Lista  loturi lor  de  masă 
lemnoasă fasonată, preţurile 
de pornire și pasul de licitare, 
sunt afișate la sediul organiza-
torului și pe stie-ul www.
rosilva.ro. Volumul total de 
materiale fasonate oferite la 
licitaţie: din pădurile statului: 
919,07mc, din care pe sorti-
mente: lemn pentru cherestea 
foioase: 509,09mc; lemn rotund 
div. tari și moi pentru industri-
alizare: 409,98mc și, respectiv 
pe specii și grupe de specii: 
stejar: 93,01mc; cer: 335,99mc; 
garnita: 134,28mc; frasin: 
108,49 mc; plop ea.: 17,0mc, 
diverse tari: 5,54mc; diverse 
moi: 224,76mc. Masa lemnoasă 
oferită la vânzare provine din 
fondul forestier proprietate 
publică a statului și nu este 
certificat în sistemul Forest 
Stewartship Council (FSC). 
Materialele lemnoase fasonate 
rămase neadjudecate după 
încheierea licitaţiei, se pot 
adjudeca prin negociere, în 
aceeași zi, în condiţiile prevă-
zute de prezentul regulament și 
de alte reglementări în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organiza-
torului licitaţiei începând cu 
data de 03.03.2017. Alte infor-
maţii privind organizarea și 
desfășurarea licitaţiei: neînche-
ierea contractului de vânza-
r e - c u m p ă r a r e  a  m a s e i 
lemnoase  adjudecate  în 
termenul maximum 10 zile 
lucrătoare, stabilit prin caietul 
de sarcini, din culpa exclusivă 
a operatorului economic adju-
decatar, atrage anularea adju-
decării pentru masa lemnoasă 
respectivă și pierderea garan-
ţiei de contractare aferente. 
Garanţia de contractare nu se 
restituie operatorului economic 
în următoarele situaţii: a)Nu a 
fost încheiat contractul de 
vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase, în condiţiile legii, 
d in  cu lpa  opera toru lu i 
economic. b) Nu a constituit 
garanţia de bună execuţie la 
data încheierii contractului. c)
Își retrage oferta în perioada 
de valabilitate a acesteia. d)A 
fost  încheiat  în  termen 
contractul de vânzare-cumpă-
rare a masei lemnoase, iar 
valoarea garanţiei, cu acordul 
părţilor, se folosește la constitu-
irea cauţiunii prevăzute de 
art.66 alin.(1) din Legea 
nr.46/2008- Codul Silvic, repu-
blicată, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru 
constituirea garanţiei de bună 
execuţie și/sau pentru plata 
contravalorii masei lemnoase 
contractate. Pentru informaţii 
și date suplimentare, vă puteţi 
adresa organizatorului licita-
ţ i e i :  D i r e c ţ i a  S i l v i c ă 
Teleorman, persoană de 
contact ing.Ionescu Dimitrie, 
tel.0726.175.233.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat profesional 
transport marfă, pe numele 
Iordache Gheorghe, cu domi-
ciliul în comuna Pietroșani - 
Argeș, eliberat de A.R.R. 
Argeș. Se declară nul.

l Parvu Costi Pan S.R.L., 
C . U . I .  2 7 9 1 9 3 9 2 , 
J52/592/2012, declar pierdut 
certificat constatator emis de 
O.R.C.T. Giurgiu pentru sediul 
social din Mihăilești, str. C. 
Brâncoveanu 1, cam. 2, jud. 
Giurgiu. Îl declar nul.

l PFA Lepădatu Daniela,cu 
sediul social în București, str.
Marius Emanoil Buteică, nr.2, 
bloc 68, Scara 2, ataj 4, ap.79, 
Sectorul 3, înregistată la 
Registrul Comerţului Bucu-
rești sub nr.F40/2014/2015, 
CUI 34499186 declară pier-
derea certificatului de înregis-
trare  ș i  a  cert if icatului 
constatator pentru sediu 
social/punct de lucru.Le 
declarăm nule

l Floricica&Ionexim SRL, cu 
sediul în str.Cercetătorilor, 
nr.2, bl.24, sc.3, etaj 7, ap.104, 
sector 4, număr de ordine în 
r e g i s t r u l  c o m e r ţ u l u i 
J 4 0 / 9 8 1 6 / 1 9 9 5 ,  C U I : 
7900735,  declară pierdute 
certificatul de înregistrare și 
certificatele constatatoare 
emise în baza Legii 359/2004. 
Le declar nule.

l Declar pierdute și nule din 
data de 26 ianuarie 2017 
următoarele acte: testament 
pentru apartament nr. 88 
Crângasi, sector 6, str. Ceahlău 
nr. 21 et. 5, bl. 67, sc. 2, 
contract vânzare cumpărare în 
rate emis de I.C.R.A.L. Sector 
5 pentru apartament nr. 6, str. 
Izvor 78A, et. 1, act succesiune 
pentru ambele apartamente, 
toate pe numele Cârstea 
Maria.

l Subscr isa  DESAGEL 
S.R.L.,cu sediul social in 
Bucuresti, Splaiul Unirii, nr.4, 
bloc B3, tronson 3, etaj 7, birou 
7.4, sector 4, inregistrata la 
Registrul Comertului sub nr. 
J40/12529/2016, cod unic de 
inregistrare 36556210, declara 
pierdute certificatul de inregis-
trare seria B nr.3212666 emis 
de Registrul Comertului de pe 
langa Tribunalul Bucuresti la 
data de 26.09.2016, precum si 
certificatele constatatoare 
privind activitatile desfasurate 
la sediul social si cele desfasu-
rate in afara sediului social 
eliberate la data de 26.09.2016.

l Pierdut certificate de clasifi-
care seria nr. 9077 pentru bar 
de zi, emis la 31.03.2011 si 
cert if icat  de  c las if icare 
pensiune turistica emis la 
31.03.2011, seria nr. 113641 
7279 pentru SC ZIMVESTUL 
SRL, Beclean, M. Kogalni-
ceanu nr. 101, Bistrita-Nasaud, 
ambele au fost eliberate de 
Ministerul Turismului Bucu-
resti. Le declar nule.


