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OFERTE SERVICIU
l SC Huang Soso SRL angajează 
încărcător/descărcător.  Tel . 
0763.921.003.

l Firmă cu capital străin anga-
jează, persoană dinamică pentru 
activitate de gestionare şi adminis-
trare al biroului din Bucureşti. 
Cerinţe: cunoştinţe de contabilitate 
primară, comunicativ, organizat, 
spirit de echipă; cunoştinţe operare 
PC, cunoştinţe obligatorii de limba 
engleză. CV cu poză la adresa: 
rotterom@rdslink.ro. Precizaţi cod 
001. Firmă cu capital străin amena-
jări comerciale/industriale anga-
jează asistent manager pentru toată 
ţara. Cerinţe:-disponibilitate depla-
sări; -cunoştinţe obligatorii limba 
engleză, limba maghiară constituie 
avantaj; -cunostinte operare PC; 
-permis categoria B -cv cu poză în 
limba engleză la adresa rotterom@
rdslink.ro. Precizaţi cod 002

l Direcţia Regională de Statistică 
a Municipiului Bucureşti organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarei funcţii publice de 
execuţie vacante: -1 post de 
inspector debutant la Comparti-
mentul INSPIRE. Desfăşurarea 
concursului va avea loc la sediul 
Direcţiei Regionale de Statistică a 
Municipiului Bucureşti, în data de 
04.07.2016, orele 10.00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere se vor 
depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
la sediul Direcţiei Regionale de 
Statistică a Municipiului Bucureşti. 
Dosarul de înscriere la examen 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute în  
H.G. nr.611/2008. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
se afişează la sediul şi pe site-ul 
D.R.S.M.B. www.bucuresti.insse.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Direcţiei Regionale de 
Statistică a Municipiului Bucureşti 
ş i  l a  n u m ă r u l  d e  t e l e f o n 
021.313.20.81.

l Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în Bucureşti, Sector 4, Str. 
Avalanşei nr. 20-22, scoate la 
concurs, în data de 04.07.2016, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agen-
ţiei următorul post vacant: Refe-
rent, grad profesional asistent  
–Serviciul Financiar Contabil. 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii medii 
liceale finalizate cu diplomă de 

bacalaureat; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 6  luni; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Power Point, Internet, poştă 
electronică – nivel mediu; Iniţiativă 
şi creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort inte-
lectual, seriozitate; Înscrierile se fac 
în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
ANOFM.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei  de Muncă 
Covasna, cu sediul în Sfântu 
Gheorghe, Bd. Gen. Grigore Bălan 
nr.14, scoate la concurs, în data de  
04.07.2016, ora 10:00 (proba scrisă), 
la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Auditor, grad profesional 
superior–Compartiment Audit 
Public Intern. Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate –studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
economic sau juridic; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point,Internet-nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Covasna.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov, cu 
sediul în Bucureşti, sector 4, Str. 
Ruginoasa nr.4, scoate la concurs, 
în data de  04.07.2016, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Auditor, 
grad profesional superior–Compar-
timent Audit Public Intern. 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate –studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul economic; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point,Internet-nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 

adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III–a, la sediul 
AJOFM Ilfov.

l Primăria comunei Rebricea, cu 
sediul în localitatea Rebricea, 
comuna Rebricea, judeţul Vaslui, în 
baza Legii nr.188/1999, organizează 
concurs pentru ocuparea următo-
rului post vacant pe perioadă 
nedeterminată pentru funcţie 
publică: Denumirea postului 
-Inspector, clasa I, grad profesional 
debutant -în cadrul Compartimen-
tului Buget, contabilitate, impozite 
şi taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei 
Rebricea, judeţul Vaslui. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiinţe 
administrative; -vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: fără vechime. 
Concursul conţine 3 etape: 1.
Selecţia dosarelor de concurs se va 
face în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosa-
relor. 2.Proba scrisă a concursului 
va avea loc în data de 04 iulie 2016, 
ora 10.00. 3.Interviul va avea loc în 
data de 08 iulie 2016, ora 10.00. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituţiei în termen de 20 de 
zile calendaristice de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial .  Date contact :  tel . : 
0744.306.556, email: comunare-
bricea@yahoo.com.

l Căminul pentru Persoane Vârst-
nice Jimbolia organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcţi-
ilor contractuale de execuţie 
vacante: -Îngrijitoare -1 post; -Infir-
mieră -1 post; -Ergoterapeut -1 
post; -Lucrător bucătărie -1 post. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute de art.3 din anexa la HG 
nr.286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Condițiile specifice necesare in 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării posturilor vacante. Pentru 
funcţia de îngrijitoare: -Studii gene-
rale sau medii; -Condiţii vechime 
-fără; -Disponibilitate în a lucra cu 
persoane vârstnice. Pentru funcţia 
de infirmieră: -Studii generale sau 
medii;  -Curs de infirmieră; 
-Condiţii vechime -1 an în funcţia 
de infirmieră; -Disponibilitate în a 
lucra cu persoane vârstnice. Pentru 
funcţia de ergoterapeut: -Studii 
medii; -Cel puţin 5 ani vechime în 
muncă; -Disponibilitate în a lucra 
cu persoane vârstnice. Pentru 
funcţia de lucrător bucătărie: 
-Studii generale; -Condiţii vechime: 
fără; -Disponibilitate în a lucra cu 
persoane vârstnice. Concursul se va 
organiza conform calendarului 
următor: -28 iunie 2016, ora 9.00: 
proba scrisă; -28 iunie 2016, ora 
13.00: proba interviu. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mente le  prevăzute  de  HG 
nr.286/2011, Titlu I, Capitolul 1, 
Secţiunea a 2-a art.6, alin.1(1) şi se 
vor depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului. Detalii privind condiţiile 
specifice şi bibliografia de concurs 

se pot obţine la sediul Căminului 
pentru Persoane Vârstnice 
Jimbolia, din str.Tudor Vladimi-
rescu, nr.66, Compartimentul 
Resurse Umane, telefon nr. 
0256.360.630.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Mureş, 
cu sediul în Târgu Mureş, Str. Iuliu 
Maniu nr. 2, scoate la concurs, în 
data de  04.07.2016, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Inspector, 
grad profesional principal–
Compartiment Execuţie Bugetară, 
Financiar, Contabilitate şi Admi-
nistrare Fond Garantare pentru 
Plata Creanţelor Salariale. Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate –studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 5 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point,Internet-nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Mureş.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă SATU 
MARE, cu sediul în Satu Mare, Str 
I. Ghica, nr. 36, scoate la concurs, 
în data de  04.07.2016, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Inspector, 
grad profesional  asistent-  
Compartiment Relaţii cu Angaja-
tori i .  Condiţi i  specifice de 
participare la concursurile pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
economic; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 1 an; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Power Point, Internet-nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial, partea a –III– 
a, la sediul AJOFM Satu Mare. 

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei  de Muncă 
Teleorman, cu sediul în Alexandria, 
Str. Dunării, nr. 1, scoate la concurs, 
în data de  04.07.2016, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: consilier, 
grad profesional  debutant-  Servi-
ciul Control, Îndeplinirea Măsu-
rilor Asiguratorii şi Executare Silită 
a Debitelor. Condiţii specifice de 
participare la concursurile pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Cunoştinţe 
de operare PC: Word, Excel, Power 
Point, Internet-nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 

AJOFM Teleorman. 

l Direcţia audit intern a Ministe-
rului Apărării naţionale organi-
zează, conform H.G. 286/2011 şi 
Ordinului ministrului apărării 
naţionale nr. M. 68/2015, concurs 
pentru ocuparea a două posturi 
civile contractuale de auditor gr. I 
la Secţia audit intern teritorială nr. 
1 Bucureşti. La probele de concurs 
(scrisă şi interviu) pot participa 
numai candidaţii care au fost 
avizaţi favorabil la interviul de 
avizare, susţinut conform pct. 
2.3.4.1. din Normele generale 
privind exercitarea activităţii de 
audit public intern, aprobate prin 
Hotărârea  Guvernu lu i  nr. 
1086/2013. Detalii privind posturile 
scoase la concurs, desfăşurarea 
interviului de avizare şi a probelor 
de concurs: -nivelul studiilor: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
economic; -vechime în specialitatea 
studiilor: minim 4 ani; -locul de 
desfăşurare a interviului de avizare 
şi a probelor de concurs: sediul 
Direcţiei audit intern, situat în str. 
Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, 
Bucureşti; -data şi ora desfăşurării 
interviului de avizare: 24.06.2016, 
începând cu ora 10.00; -data şi ora 
desfăşurării probelor de concurs: 
28.06.2016, începând cu ora 10.00 
(prima probă de concurs- proba 
scrisă) şi 01.07.2016, începând cu 
ora 10.00 (a doua probă de concurs- 
interviul); -locul şi data limită de 
depunere a dosarelor de concurs: 
sediul Direcţiei audit intern, până 
la data de 17.06.2016 ora 16.00. 
Detaliile privind documentele soli-
citate, condiţiile generale şi speci-
fice, calendarul desfăşurării 
interviului de avizare şi probelor 
concursului, tematica şi bibliografia 
sunt afişate la sediul Direcţiei audit 
intern, pe pagina de Internet a 
acesteia, respectiv dai.mapn.ro/
pages/view/102, precum şi pe 
portalul posturi.gov.ro. Informaţii 
suplimentare pot fi obţinute la tel. 
0758.083.951 sau 021.319.58.58, 
interior 2321, în zilele lucrătoare, 
între orele 08.00-16.00.

l Centrul de Informare şi Docu-
mentare Economică scoate la 
concurs 1/2  post  temporar vacant 
de economist gr.II, pe durată deter-
minată. Condiții pentru ocuparea 
postului: studii superioare econo-
mice, minim 1 an vechime în 
muncă şi experiență în contabilitate 
bugetară şi operațiuni specifice 
gestiunii bugetare în domeniul 
cercetării ştiințifice academice. 
Actele necesare pentru dosarul de 
concurs sunt afişate la sediul insti-
tuției şi se depun la secretariatul 
Centrului din Bucureşti, Calea 13 
Septembrie nr. 13, sector 5, până la 
data de 13 iunie 2016 inclusiv, ora 
15:00. Concursul constă în analiza 
şi evaluarea dosarelor candidaților, 
proba scrisă şi proba interviului şi 
se va desfăşura la sediul Centrului 
din Calea 13 Septembrie nr. 13, 
sector 5, Bucureşti, în zilele de 
14-27 iunie 2016 (14 iunie -selecția 
dosarelor, 21 iunie ora 10 –proba 
scrisă, 27 iunie ora 10 -interviul). 
Relații suplimentare se pot obține 
zilnic, între orele 9 şi 15, la telefon 
021.3188106 interior 2018, sau la 
sediul Centrului, camera 4237, la 
secretarul comisiei de concurs, 
Ortansa Ciutacu.  

ÎNCHIRIERI CASE  
l Persoana serioasă caut găzduire, 
Bucureşti (apropriere), casă-vilă –
cămin, plătesc utilităţile şi ofer 

sprijin, 60ani, educat, lucrez proiect 
personal dar şi ajut. Recompensă 
informatii, relaţii.0746322814.

VÂNZĂRI CASE  
l Vând vilă nouă stațiunea Băile 
Olăneşti, 263 mp cu 6 dormitoare, 
living – 40 mp; încălzire podea; 
bucătărie mare, 2 bai, 3 WC-uri, 
încălzire pe lemne, curent şi solară; 
acces gaze; curent mono şi trifazic; 
apă curentă + fântână, canalizare; 
magazie, foişor, 2 terase deschise; 
parțial mobilată. Se poate folosi şi ca 
pensiune; teren 1730 mp, poziție 
stradală. Merită văzută. Preţ 
370.000 Euro. Pentru oferte seri-
oase, colaborăm şi cu agenţii imobi-
liare. Relații la telefon: 0765/039813. 
Site vizualizare poze: http://curierul-
devalcea.ro/anunturi/. 

CITAȚII  
l Se citează pârâtul Legmar Hugo 
lui Heirich la Judecătoria Năsăud 
în dosar nr.2230/265/2009 pt.
termenul din 23.06.2016, reclamant 
Chifa Ioan.

l Se citează Susanne Klenk la 
Judecătoria Roşiorii de Vede, str. 
Mărăşeşti,nr.52, judeţul Teleorman, 
ora 8,30 în data de 15 iunie 2016 în 
dosarul 1049/292/2014-partaj cu 
Bucur Ali-Izi şi alţii.

l Munteanu Maria C.I. MX 
664259, cu domiciliul în Ruseni 
Vechi, com. Holboca, jud. Iaşi, este 
citată la Judecătoria Iaşi, Secția 
Civilă, în calitate de pârâtă, la data 
de 15 iunie 2016, ora 8.30, C32, în 
dosarul nr. 17853/245/2014, având 
ca obiect partaj judiciar ieşire din 
indiviziune.

l Se citează numitul Ilyeş Victor, 
în dos 3410/288/2016, al Judecăto-
riei Rm. Vâlcea, cu termen în data 
de 10.06.2016, în proces de modifi-
care măsuri privind copilul, recla-
mantă fiind Diaconu Elena 
Mihaela. 
 
l Subsemnatul Bobocel Marian, cu 
domiciliu în comuna Dioşti, Dolj, 
solicită declararea judecătorească a 
morţii a numitei Nistor, fostă 
Bobocel Ioana, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Craiova, str.Tarcă-
ului, nr.2, fiind deschis dosar cu nr. 
12803/215/2016, la Judecătoria 
Craiova. Învităm orice persoană să 
comunice datele pe care le cunoaşte 
în legătură cu Nistor, fostă Bobocel 
Ioana. 

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Tulcea, cu sediul în Tulcea, cheamă 
în judecată pe pârâtul Prisecaru 
Ionuţ, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Jud. Tulcea, Sat Iulia, 
Com. Izvoarele, pentru pretenţii 
cheltuieli spitalizare, în dosar nr. 
5135/327/2015, aflat pe rolul Jude-
cătoriei Tulcea, având termen în 
data de 13.06.2016.

l Numiţii Mocan Iosif, cu domici-
liul necunoscut, Mocan Marisca, 
născută Fratean, cu domiciliul 
necunoscut, Nagy Iosif, cu domici-
liul necunoscut,  Nagy Ana, 
născută Szekely, cu domiciliul 
necunoscut, Mocan Costan, cu 
domiciliul necunoscut, Cadar 
Anica, căsătorită Mocan, cu domi-
ciliul necunoscut, sunt citaţi în 
dosar nr. 26974/211/2014 al Judecă-
toriei Cluj-Napoca, având ca obiect 
partaj judiciar /uzucapiune, în 
calitate de pârâţi, în contradictoriu 
cu reclamantul Toth Matei, pentru 
termenul de judecată din data de 
21.06.2016, care se va ţine la sala 76 
a Judecătoriei Cluj-Napoca, Calea 

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 Sangocom 2002 Pitești - Ștefănești, după cum 
urmează: Denumire: Buldoexcavator Terex 820, serie de 
identificare SMFH44TC07AFM3517. Valoare [Ron, fără TVA]: 
93.896 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) 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 republicat, până în ziua de 
13.06.2016, ora 14.00. Licitația va avea loc în data de 
14.06.2016, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Argeș, Pitești, Bd. Republicii, nr. 118, mezanin 
2, camera 2. 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, Pitești, 
Bd. Republicii, nr. 118, mezanin 2, camera 2.
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Dorobanţilor nr. 2-4, Cluj-Napoca, 
Cluj, începând cu ora 8:00.

l Gavri l  Petru,  dosar  nr. 
111/1372/2016, obiect exequator- 
recunoaştere hotărâre civilă privind 
decăderea din drepturile părinteşti, 
e s te  c i ta t  pentru  data  de 
05.07.2016, ora 09.00, sala M, la 
Tribunalul pentru Minori şi Familie 
Braşov, în calitate de pârât în 
proces cu Gavril Elena.

DIVERSE  
l Prin dosarul nr. 14220/245/2016 
al Judecatoriei Iasi, s-a deschis 
procedura de declarare judecato-
reasca a mortii numitului Dobrin 
Ioan, disparut  din anul 1993, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in Iasi, 
str. Ion Creanga nr. 19, bl. H1, sc.A, 
et.4, ap.18 (reclamant/ petent 
Dobrin Ionel).

l S.C. Conpet S.A. Ploieşti, titular 
al proiectului „Înlocuire conducta 
de transport ţiţei Ø 4¹/2 inch + Ø 
85/8 Comăneşti - Vermesti, în zona 
subtraversare linie C.F. şi D.N. pe o 
lungime de cca 238 m", anunţă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către 
APM Bacău, că nu este necesară 
evaluarea impactului asupra 
mediului şi nu necesită evaluarea 
adecvată, pentru proiectul propus a 
se realiza în oraşul Comăneşti, jud. 
Bacău. Proiectul deciziei de înca-
drare şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul 
APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în 
zilele de luni-joi, între orele 8.00-
16.30 şi vineri, între orele 8.00-
14.00 precum şi la următoarea 
adresă de internet: http://apmbc.
anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadare în 
termen de 5 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ, până la 
data de 08.06.2016.

l Anunț de participare pentru 
angajarea unui expert evaluator 
pentru bun imobil. Subscrisele 
Consultant Insolvență SPRL, prin 
reprezentant ec. Popescu Emil, şi 
Yna Consulting SPRL, prin repre-
zentant ec. Motoi Gogu în calitate 
de lichidator judiciar al debitoarei 
SC MCT Impex SRL – în faliment, 
in bankruptcy, en faillite, cu sediul 
în Dr. Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, 
nr.11, camera 1, et.P, jud.Mehedinţi, 
CIF: 17486690, J25/387/2012, 
numit prin sentința pronunţată de 
către Tribunalul Mehedinți, Secţia 
a II – Civilă, de Contencios Admi-
nistrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 
9886/101/2012 în temeiul dispoziți-
ilor art. 23 si art. 116 alin. (3) din 
Legea 85/2006 angajeaza expert 
evalutor membru ANEVAR in 
vederea determinarii valorii de 
piata pentru bunul imobil identi-
ficat faptic în patrimoniul debi-
toarei SC MCT Impex SRL după 
cum urmează: - Apartament cu 3 
camere si dependinte si 11/717 mp 
teren in folosinta situat in loc. 
Timisoara, str. Bulevardul Corneliu 
Coposu, nr. 20, sc. A, etaj. Parter, 
nr. 3, judetul Timis, nr CF 408703-
C1-U46. Lichidatorul judiciar 
precizează faptul că ofertele cu 
privire la efectuarea rapoartelor de 
evaluare pentru bunurile imobile 
descrise anterior trebuie să 
cuprindă: -onorariul solicitatat 
pentru efectuarea rapoartelor de 
evaluare (inclusiv cheltuieli cu 
deplasarea, taxe, impozite şi contri-
buții); -termenul de efectuare a 
rapoartelor de evaluare; Ofertele 
pot fi transmise pe fax 0252354399 
sau email office@consultant-insol-
venta.ro, expertyna@yahoo.com 
sau direct la sediul din Dr. Tr. 

Severin, str. Zabrăuțului, nr.7A, 
jud.Mehedinți până la data de 
10.06.2016 orele 16:00.

l Anunț de participare pentru 
acordarea de finanțare nerambur-
sabilă în domeniul sport, pentru 
anul 2016, în condițiile Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanță-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general, cu 
modificările şi complementările 
ulterioare. 1.Autoritatea finanţa-
toare: Comuna Priboieni, Cod 
fiscal: 4654768, jud.Argeş, com.
Priboieni, sat Priboieni, nr.47, 
Telefon: 0248.656.001, Fax: 
0248.656.004, e-mail: primariaco-
muneipriboieni@yahoo.com, web: 
www.priboieni.ro. 2.Solicitanții: 
persoane fizice şi juridice fără scop 
patrimonial, asociații sau fundații, 
construite conform legii, cu sediul 
în comuna Priboieni, judeţul Argeş. 
3.Reglementări legale privind acor-
darea de finațare nerambursabilă: 
Legea nr.350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocare pentru 
activități de non profit de interes 
general, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. 4.Se acordă finan-
țare nerambursabilă pentru 
programul: „promovarea sportului 
de performanță”. 5.Suma aprobată 
pe anul 2016: 20.000Lei. 6.Durata 
maximă de implementare: 7 luni. 
7.Locul şi durata limită depunere a 
propunerilor de proiecte: solicitatul 
va depune propunerea de proiect la 
registratura Comuna Priboieni, 
Județul Argeş, sat Priboieni, nr.47. 
Data limită pentru depunerea 
p r o p u n e r i l o r  d e  p r o i e c t e : 
03.06.2016, ora 10.00. 8.Solicitarea 
finanțării nerambursabile: docu-
mentația de solicitare a finanțării 
nerambursabile constând în Ghidul 
solicitantului privind regimul 
finanțărilor nerambursabile pe 
fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes 
general pentru domeniul sport, pe 
anul 2016, se poate procura la 
sediul Comuna Priboieni, Județul 
Argeş, sat Priboieni, nr.47 şi de pe 
site-ul: http://www.priboieni.ro/ag/, 
secțiunea „Fonduri Nerambursa-
bile”. 9.Procedura aplicată: atribu-
irea contractelor de finanțare 
nerambursabilă se face exclusiv pe 
baza selecției publice de proiecte. 
10.Criterile şi condițiile minimale 
de finanțare: Criterile şi condițiile 
minimale de finanțare a structu-
rilor sportive de drept public/privat 
sunt următoarele: a)să fie o struc-
tură sportivă recunoscută în condi-
ţiile legii, având sediul în raza 
teritorial-administrativă a comunei 
Priboieni. -Certificat de înregistrare 
Sportivă (CIS) -obligatoriu -copie; 
b)să facă dovada afilierii la fede-
raţia sportivă naţională de speciali-
tate şi/sau la asociaţia pe ramură de 
sport judeţeană -pentru cluburile şi 
asociaţiile sportive private; c)să 
facă dovada depunerii situaţiei 
financiare la data de 31 decembrie 
anul precedent la organul fiscal 
competent; -Bilanţ contabil vizat pe 
anul anterior. d) să nu aibă obligaţii 
de plată exigibile privind impozitele 
şi taxele către stat, precum şi 
contribuţiile către asigurările 
sociale de stat; Certificat fiscal 
valabil de la Administraţia Finan-
ciară. e)să nu se afle în litigiu cu 
instituţia publică căreia îi solicită 
atribuirea unui contract de finan-
ţare; f)să nu furnizeze informaţii 
false în documentele care însoţesc 
cererea de finanţare; -Declaraţiile 
din Cererea de Finanţare. g)să 
participe cu o contribuţie finan-
ciară de minimum 20% din 
valoarea totală a finanţării; -Extras 
de cont  sau contracte de sponsori-

zare. h)să nu facă obiectul unei 
proceduri de dizolvare sau de lichi-
dare ori să nu se afle deja în stare 
de dizolvare sau de lichidare în 
conformitate cu prevederile legale 
în vigoare; i)să depună cererea de 
finanţare completă în termenul 
stabilit de autoritatea finanţatoare. 
j)să depună declaraţie privind 
conformitatea cu originalul a docu-
mentelor justificative şi a faptului 
că documentele justificative depuse 
nu vor fi decontate către un alt 
finanţator. k)raport de activitate 
pentru anul anterior vizat de 
direcţia județeană. Selecţia şi 
evaluarea proiectelor va avea loc în 
perioada 03.06.2016-08.06.2016. 
Precizăm că accelerarea procedurii 
de selecţie se datorează necesităţii 
de demarare a proiectelor asociaţi-
ilor şi fundaţiilor din comuna 
Priboieni, care solicită finanţare de 
la bugetul local. Evaluarea calității 
propunerilor, inclusiv a bugetului 
propus, va fi efectuată în conformi-
tate cu criteriile de evaluare conți-
nute în Grila de acordare a 
punctajelor pentru proiecte spor-
tive, de către Comisia de evaluare 
şi selecție a proiectelor. Numai 
proiectele care obțin un punctaj de 
minim 50 puncte vor putea obține 
finanțare în limita bugetului 
programului şi ierarhiei puncta-
jelor. Criteriul de acordare a finan-
ţării este punctajul total al 
proiectului.

NOTIFICĂRI  
l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale  de 
inso lventa  in  Dosaru l  nr. 
2384/105/2016, Tribunal Prahova, 
conform Incheierii din 20.04.2016 
privind pe SC Editura Explorator 
SRL, cu termenele: depunere decla-
ratii creantă 06.06.2016, întocmirea 
tabelului preliminar al creantelor 
27.06.2016, întocmirea tabelului 
definitiv 22.07.2016, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc 
in data  10.06.2016, orele 12.00 la 
sediul administratorului judiciar 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et.7, cab.7B.

JURIDICE  
l Tribunalul Argeş, Dosar civil nr. 
1050/109/2007, Sentinţa civilă nr. 
100/06.06.2016: Admite cererea 
formulată de Direcţia Generală De 
Asistenţă Socială Şi Protecţia Copi-
lului Argeş cu sediul in Piteşti, str. 
Calea Drăgăşani, nr.8, jud. Argeş în 
contradictoriu cu intimaţii Sinca 
Eugen şi Sinca Mariana, ambii cu 
domiciliul în comuna Arefu, 
judeţul Argeş. Stabileşte plasa-
mentul în regim de urgenţă  pentru 
minorul  Sinca Marian Ion, născut 
la 07.01.2004 la Centrul de 
Evaluare şi Primire  în Regim de 
Urgenţă Piteşti, cu sediul în Piteşti, 
str IC Brătianu, nr. 62, A, judeţul 
Argeş. Suspendă exerciţiul dreptu-
rilor şi obligaţiilor părinteşti. Drep-
turile şi obligaţiile părinteşti vor fi 
exercitate de către şeful de servi-
ciului de tip rezidenţial în ceea ce 
priveşte persoana copilului, iar cele 
privitoare la bunurile copilului sunt 
exercitate de către  Preşedintele 
Consiliulului Judeţean Argeş. 
Executorie de drept, fară somaţie 
sau trecerea unui  termen. Defini-
tivă. Cu recurs în 5 zile de la comu-
nicare. Pronunţată în şedinţa 
publică, de la 02.05.2007 la Tribu-
nalul Argeş.

l Tribunalul Argeş, Dosar civil nr. 
22789/109/2012, Sentinţa civilă nr. 
100/06.06.2016: Admite cererea 
formulată de Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copi-
lului Argeş cu sediul in Piteşti, str. 

Calea Drăgăşani, nr.8, jud. Argeş în 
contradictoriu cu intimaţii Bugean 
Nicoleta, comuna Merişani, sat 
Dobrogostea , nr. 616, jud Argeş, 
Bugean Aurel, comuna Merişani, 
sat Dobrogostea , nr. 616, jud 
Argeş, Bugean Elena, comuna 
Merişani, sat Dobrogostea , nr. 616, 
jud Argeş,  Agenţia Judeţeană De  
Prestaţii Sociale Argeş, Piteşti, str 
IC Brătianu, nr. 32, jud Argeş. 
Revocă  plasamentul minorului 
Bugean Robert Antonio, născut la 
06.09.2002 de la bunicii materni 
Bugean Nicoleta şi Bugean Aurel. 
Sistează plata alocaţiei de plasa-
ment  către bunicii materni, în 
beneficiul minorului Bugean 
Robert Antonio, acordată de inti-
mata Agenţia Judeţeană de  
Prestaţii Sociale Argeş începând cu 
data pronunţării sentinţei. Instituie 
plasamentul minorului Bugean 
Robert Antonio la un centru din 
subordinea DGASPC Argeş. 
Suspendă exerciţiul drepturilor şi 
obligaţiilor părinteşti. Drepturile şi 
obligaţiile părinteşti vor fi exerci-
tate în ceea ce priveşte persoana 
copilului de către şeful de servi-
ciului de tip rezidenţial, iar în ceea 
ce priveşte bunurile copilului de 
către  Preşedintele Consiliulului 
Judeţean Argeş. Definitivă. Cu 
recurs în 10 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică, de la 
19.11.2012 la Tribunalul Argeş, 
secţia civilă, complet specializat 
minori şi familie.

l Tribunalul Argeş, Dosar civil 
nr.672/109/2016, Sentinţa civilă nr. 
109/06.03.2016: Admite cererea 
formulată de Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copi-
lului Argeş cu sediul in Piteşti, str. 
Calea Drăgăşani, nr.8, jud. Argeş în 
contradictoriu cu intimaţii Arsene 

Gheorghe, Arsene Romiţa ambii 
domiciliaţi în comuna Poienarii de 
Muscel, sat Poienari, nr. 75, jud 
Argeş, Cureş (Fosta Lazar) Daniela 
Petronela, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în com Izvoarele Sucevei, 
sat Izvoarele Sucevei, nr. 10, jud 
Suceava, Forogău (FOST Tocaciu) 
Marius Stelian  cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Vatra Dornei, str 
Podulş Verde, nr. 53, jud Suceava şi 
Agenţia Judeţeană de Prestaţii 
Sociale Argeş, Piteşti, str IC 
Brătianu, nr. 32, jud Argeş. Stabi-
leşte măsura plasamentului la inti-
maţii Arsene Gheorghe şi Arsene 
Romiţa unchi materni pentru  
minora Tocaciu Iuliana. Suspendă 
exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor 
părinteşti  şi deleagă exerciţiul 
acestora Directorului petentei. 
Obligă AJPIS Argeş să plătească 
intimaţilor Arsene Gheorghe şi 
Arsene Romiţa, pentru minoră o 
alocaţie lunară de plasament de 
1,20 ISR începând cu data de 
16.02.2016 şi până la încetarea 
măsurii de protecţie specială. 
Onorariu în sumă de câte 390 lei 
cuvenit dnei avocat Micu Iuliana 
Monica , în calitate de reprezentant 
(curator special) al intimaţilor 
părinţi Cureş (fosta Lazar) Daniela 
Petronela şi Forogău (fost Tocaciu) 
Marius Stelian  rămâne în sarcina 
statului. Cu drept de apel  în 
termen de  10 zile de la comunicare. 
Calea de atac şi motivele căii de 
atac se depun la Tribunalul Argeş. 
Pronunţată în şedinţa publică, 
astăzi 21.03.2016.»

ADUNĂRI GENERALE  
l Administratorul firmei Dinamic 
Lift 2000 SRL, inmatriculata  sub: 
J40/5466/200, cui: 13097305, 
convoaca Adunarea Generala a 

Asociatilor pentru  data de 
09.06.2016, orele 10.00, la sediu 
societatii din Bucuresti, Aleea Sold.
Nicolae Barbu, nr.2, bl. 16, sc. 1, ap. 
3, sect. 4, cu urmatoarea ordine de 
zi: 1. Modificarile in randul asocia-
tilor, ca urmare a decesului unui 
asociat; 2.Prelungirea mandatului 
administratorului firmei; 3. Struc-
tura capitalului social intre asoci-
atul existent si mostenitorii 
defunctei;4. Diverse. In ipoteza ca 
nu vor fi prezenti toti asociatii 
virtuali, ca urmare a succesiunii, la 
data  ment ionata  mai  sus , 
Adunarea va avea loc pe data de 
10.06.2016 in acelasi loc, la aceiasi 
ora si cu aceiasi ordine de zi, cand 
hotararile se vor adopta de catre cei 
prezenti.

l Convocator: În conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 repu-
blicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, ale Legii nr. 
297/2004, ale Regulamentului 
C.N.V.M. nr. 1/2006 privind 
emitenţii şi operaţiunile cu valori 
mobiliare, ale Regulamentului 
C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exerci-
tarea unor anumite drepturi ale 
acţionarilor în cadrul adunărilor 
generale ale societăţilor, modificat 
şi completat prin Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 7/2010, Regulamentul 
ASF nr.13/2014 şi ale Actului 
Constitutiv al S. Romaero S.A., 
Consiliul de Administraţie al S. 
ROMAERO S.A. -cod unic de înre-
gistrare RO 1576401, număr de 
ordine în Registrul Comerţului 
J 4 0 / 3 9 4 0 / 1 9 9 1  - c o n v o a c ă : 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor la data de 05.07.2016 
ora 14, la sediul societăţii din Bucu-
reşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, 
Sector 1, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţiona-

publicitate

ANUNȚURI
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rilor la data de referinţă de 
23.06.2016 cu următoarea ordine 
de zi: 1. Discutarea şi aprobarea 
situaţiilor financiare anuale pentru 
anul 2015, a contului de profit şi 
pierdere pentru exerciţiul financiar 
2015 şi a propunerii de acoperire a 
pierderii contabile înregistrată în 
exerciţiul financiar 2015, pe baza 
rapoartelor prezentate de Consiliul 
de Administraţie şi de auditorul 
financiar independent; 2. Pronun-
ţarea asupra gestiunii consiliului de 
administraţie pentru exerciţiul 
financiar 2015; 3. Revocarea unor 
membri ai Consiliul de Adminis-
traţie al Societăţii ROMAERO 
S.A.; 4. Alegerea unor membri ai 
Consiliul de Administraţie al Socie-
tăţii ROMAERO S.A. Lista cuprin-
zând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea profesională a persoa-
nelor propuse pentru funcţia de 
administrator se află la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi consultată şi 
completată de aceştia, la sediul S. 
ROMAERO S.A., la Secretariatul 
A.G.A., începând cu data de 
06.06.2016. Candidaturile pentru 
funcţia de membru în Consiliul de 
Administraţie se pot depune la 
secretariatul societăţii până la data 
de 20.06.2016; 5. Aprobarea cuan-
tumului remuneraţiei cuvenită 
membrilor Consiliului de Adminis-
traţie; 6. Aprobarea Planului de 
redresare, reorganizare,  restructu-
rare al S Romaero S.A. pentru 12 
luni începând cu anul 2016; 7. 
Aprobarea Planului de disponibili-
zare al S Romaero S.A; 8. Apro-
barea ex-date de 26.07.2016 şi a 
datei de 27.07.2016 ca data de 
înregistrare, respectiv  de identifi-
care a acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a 
A c ţ i o n a r i l o r  d i n  d a t a  d e 
05/06.07.2016, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 238 din legea 
297/2004 privind piaţa de capital; 
9. Împuternicirea directorului 
general al societăţii, pentru a înde-
plini toate formalităţile necesare în 
vederea înregistrării hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor la Registrul Comer-
ţului. Unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capi-
talul social au dreptul: de a intro-
duce până la data de 18.06.2016 
puncte pe ordinea de zi a adunării 
generale ordinare a acţionarilor, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală 
ordinară a acţionarilor; de a 
prezenta  până  la  data  de 
18.06.2016 proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a adunării generale ordinare. 
Fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze întrebări privind punctele 
de pe ordinea de zi a adunării gene-
rale. Societatea comercială are 
obligaţia de a răspunde la întrebă-
rile adresate de acţionari, sub 
condiţia respectării art.13 (2) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. 
Drepturile prevăzute anterior pot fi 
exercitate numai în scris (transmise 
prin servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice). Documentele 
şi informaţiile referitoare la proble-
mele incluse pe ordinea de zi 
precum şi proiectul de hotărâre 
supus dezbaterii şi aprobării 
A.G.O.A. sunt disponibile la sediul 
S. ROMAERO S.A., la Secretari-
atul A.G.A., începând cu data de 
03.06.2016, precum şi pe website-ul 
societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com. Participarea la 
şedinţa adunării generale a acţio-
narilor se face conform legislaţiei 
specifice în vigoare şi Actului 

Constitutiv al S. ROMAERO S.A., 
prin reprezentare directă sau pe 
bază de împuternicire specială. 
Formularele de împuternicire 
specială pentru reprezentare în 
A.G.O.A. şi buletinele de vot prin 
corespondenţă se pot obţine: la 
Secretariatul A.G.A. precum şi pe 
website-ul societăţii ROMAERO 
S.A.: www.romaero.com, secţiunea 
Legături– Romaero Info –Infor-
maţii acţionari, începând cu data 
de 03.06.2016 şi vor fi depuse până 
la data de 04.07.2016. În situaţia în 
care la prima convocare nu se 
întrunesc condiţiile legale de repre-
zentare, A.G.O.A. se reprogra-
mează pentru data de 06.07.2016, 
în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu 
aceeaşi ordine de zi. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon 021/599.41.04;   fax 
021/599.41.05. Preşedinte C.A. 
Celina Ruxandra Rusu.

LICITAȚII  
l SC Medserv Min SA Tg-Jiu SA 
anunţă intenţia de achiziţie a unui 
Computer tomograf şi amenajare 
spaţiu, destinat funcţionarii aces-
tuia.Mai multe detalii se găsesc pe 
site-ul şi la sediul societăţii precum 
ş i  la  numărul  de  te le fon : 
0372.790.149/150.

l Control Trading S.R.L., societate 
în reorganizare, prin administrator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
vinde teren intravilan în suprafaţa 
de 8.984,15 mp, situat în Ploieşti, 
B-dul Bucureşti, Jud. Prahova, 
tarlaua 38, parcela 569/40,41, la 
preţul de 139.000 Euro, TVA 
conform legislaţiei în vigoare. Lici-
taţia se va ţine în dată de 08.06.2016 
ora 10:00, la sediul administrato-
rului judiciar din Ploieşti, iar în 
cazul în care bunul nu va fi adju-
dicat, licitaţia se va ţine în dată de 
10.06.2016, 15.06.2016, 17.06.2016, 
22.06.2016, 24.06.2016, 29.06.2016, 
06.07.2016, 08.07.2016, 13.07.2016, 
15.07.2016, 20.07.2016, 22.07.2016, 
27.07.2016, 29.07.2016, 03.08.2016, 
05.08.2016, 10.08.2016, 12.08.2016, 
17.08.2016, 19.08.2016, 24.08.2016, 
26.08.2016, 31.08.2016, 07.09.2016, 
09.09.2016, 14.09.2016, 16.09.2016,  
la aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. 
Dosarul de prezentare şi condiţiile 
de participare se pot obţine numai 
de la sediul administratorului judi-
ciar. Telefon/fax: 0244597808; mobil: 
0723357858; web: www.andreiioan.
ro.

l Rotomotor SRL Galaţi, C.U.I. 
11538324, prin lichidator judiciar 
EXPERT AM IPURL, cu sediul în 
Galaţi, str. Plantelor, nr.7, desemnat 
în Dosar nr. 4065/121/2015, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică, în 
date le  de  :  21 ,28 .06 .2016 , 
05.07.2016, ora 13.00 următoarele 
bunuri la preţurile  stabilite prin 
raportul de evaluare: autoutilitară 
Dacia (2005) preţ 4.400 lei, autotu-
rism Wolkswagen Passat (1996) 
preţ 4.750 lei. Bunurile pot fi vizio-
nate la punctul de lucru din com. 
Tulnici, sat Lepsa, tel. 0742555455. 
Ofertanţii vor achita până la ora 
licitaţiei contravaloarea Caietului 
de sarcini şi garanţia de 10% din 
preţul de vânzare. Prezentul anunţ 
constituie şi notificare către credi-
tori, debitori şi orice altă  persoană 
interesată în cauză. Relaţii supli-
mentare la telefon 0236/470525; 
0722/654481.

l Primăria comunei Bicaz-Chei, 
vinde la licitaţie deschisă cu stri-
gare material lemons producţie 
industrială după cum urmează: 1. 
Pachetul format din cantitatea de 
709 mp-APV 2030/2015 şi canti-

tatea de 119 mc-APV 2081/2016 şi 
anume: - cantitatea de 709 mc, 
înscrisă în APV 2030/2015-parcela 
178 B %-UP 1 Bicaz- Chei, preţul 
de pornire fiind de 203,0 Ron/
mc-produse Principale, pasul de 
licitaţie -10,00 lei/mc -volum brut, 
fără TVA; - cantitatea de 119 mc, 
înscrisă în APV 2081/2016-parcela 
163; 169G, I -UP 1 Bicaz-Chei, 
preţul de pornire fiind de 68,0 Ron/
mc-produse Sec.Rărituri, pasul.de 
licitaţie - 4,00 lei/mc -volum 
brut,fără TVA. 2. Cantitatea de 161 
mc, înscrisă în APV 2082/2016-
parcela 162; 168 E; 169 C,E -UP 1 
Bicaz-Chei, preţul de pornire fiind 
de 70,0 Ron/mc-produse Sec.Rări-
turi, pasul de licitaţie -4,00 lei/mc 
-volum brut.fără TVA. 3. Canti-
tatea de 5 mc, înscrisă în APV 
2097/2016-parcela 353 -UP II 
Bicaz-Chei, preţul de pornire fiind 
de 104,0 Ron/mc-produse Acciden-
tale, pasul de licitaţie -6,00 lei/
mc-volum brut, fără TVA. 4. Canti-
tatea de 3 mc, înscrisă în APV 
7960/2016-parcela 053 D -Pasuni 
Bicaz- Chei, preţul de pornire fiind 
de 110,0 Ron/mc-produse Acciden-
tale, pasul de licitaţie - 6,00 lei/mc 
-volum brut, fără TVA. 5. Canti-
tatea de 302 mc, înscrisă în APV 
2102/2016-parcela 102;104 -UP 1 
Bicaz- Chei, preţul de pornire fiind 
de 139,0 Ron/mc-produse Igienă, 
pasul de licitaţie -7,00 lei/mc 
-volum brut, fără TVA. 6. Canti-
tatea de 327 mc, înscrisă în APV 
2103/2016-parcela 103 -UP 1 Bicaz-
Chei, preţul de pornire fiind de 
122,0 Ron/mc-produse Accidentale, 
pasul de licitaţie -6,00 lei/mc - 
volum brut, fără TVA. 7. Canti-
tatea de 248 mc, înscrisă în APV 
2104/2016-parcela 68; 84 B, C; 267 
-UP 1 Bicaz-Chei, preţul de pornire 
fiind de 122,0 Ron/mc-produse 
Accidentale, pasul de licitaţie -6,00 
lei/mc -volum brut, fără TVA. 8. 
Cantitatea de 420 mc, înscrisă în, 
APV 2105/2016-parcela 99A-164 
-UP 1 Bicaz- Chei, preţul de 
pornire fiind de 125,0 Ron/mc-pro-
duse Igienă, pasul de licitaţie -6,00 
lei/mc -volum brut, fără TVA. 
Sumele ce se vor încasa pentru 
parliciparea la licitaţie sunt: 200 
RON- taxa de participare la lici-
taţie 5% din valoarea APV, repre-
zentând garanţia. Licitaţia va avea 
loc în dată de 15 iunie 2016, orele 
12,00, preselecţia va avea loc în 
dată de 08 iunie 2016, orele 15:30 
(dată până la care se depun dosa-
rele). Condiţii ce trebuie îndeplinite 
de participanţi: -sa aibă în obiectul 
de activitate explotarea, prelu-
crarea şi comercializarea materia-
lului lemons; - să nu aibă datorii 
restante la primărie; - să participe 
la preselecţie. Documentaţia de 
preselecţie va cuprinde: -date de 
identificare a agentului economic; 
-nr. de înregistrare a societăţii de 
participare la preselecţie din regis-
trul de corespondenţă al agentului 
economic; -numele în clar ar agen-
tului economic, semnătura şi ştam-
pila; -documentele de existenţa 
legală a firmei; -cazierul tehnic de 
exploatare a masei lemnoase din 
cadrul Primăriei Bicaz-Chei.

l Subscrisa VIA INSOLV SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică pornind de la valoarea de 
evaluare redusă cu 40% următoa-
rele bunuri mobile aparţinând 
Foraj Bucureşti SA: 1. Mobilier preţ 
2.715 lei; echipamente birotica preţ 
22.287 lei; 2. Buldoexcavator 
Komatsu WB 93 R preţ 4.868,40 
lei; compresor de aer 1 C 350 preţ 
38,40 lei; compresor de aer Inger-
soll Rând (2 buc.) preţ 23.358 lei/
buc.; compresor de aer portabil tip 
Atlas Copco preţ 47.805 lei; 
compresor de aer portabil tip Atlas 
Copco preţ 18.228 lei; grup elec-

trogen portabil QIX 30 (3 buc.) preţ 
9.114 lei/buc.; grup electrogen 
staţionar QA22Dd Atlas Copco (3 
buc.) preţ 9.672,60 lei/buc.; centrala 
termică preţ 14.483,40 lei; centrala 
termică preţ 12.344,40 lei; 3. Insta-
laţie de foraj Aquadrill 1000 II, B 
16 FRD, preţ 52.680 lei; instalaţie 
de foraj Ingersoll Rând T3W, B 29 
THG, preţ 51.600 lei; instalaţie de 
foraj FĂ 32 şi turlă de foraj FĂ 32, 
B 31 UKG, preţ 28.620 lei; insta-
laţie de foraj Wirth tip B 3A, B 35 
CVO, preţ 27.180 lei; instalaţie de 
foraj AGBO 200-300, B 98 XYM, 
preţ 106.320 lei. Toate preţurile 
sunt fără TVA. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de prezen-
tare de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de participare 
la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţiile vor avea loc în 
data de 08.06.2016, începând cu 
ora 13/30 pentru bunurile de la 
pct.1, ora 14/00 pentru bunurile de 
la pct.2, ora 14/30 pentru bunurile 
de la pct.3. În cazul neadjudecării, 
l ic i taţ i i le  vor f i  reluate la 
15.06.2016, 22.06.2016, 29.06.2016 
respectiv 06.07.2016 la aceleaşi ore, 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploieşti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800.

l Anunt privind organizarea licita-
tiei de vanzare a masei lemnoase 
fasonate. Organizatorul licitatiei: 
Directia Silvica Galati, cu sediul in 
Galati, str. Stiintei nr. 95, telefon 
0236/412517, fax 0236/460256, 
e-mail office@galati.rosilva.ro; 
Data si ora desfasurarii  licita-
tiei:16.06.2016 ora 12.00; Locul 
desfasurarii licitatiei: Directia 
Silvica Galati, cu sediul in Galati, 
str. Stiintei nr. 95; Tipul licitatiei: 
licitatie publica cu prezentarea 
ofertelor scrise in plic inchis si 
sigilat; Licitatia este organizata si se 
va desfasura conform prevederilor,, 
Regulamentului de valorificare  a 
masei lemnoase din fondul  din 
fondul forestier proprietate publi-
ca,aprobat prin Hotarirea Guver-
nului nr. 924/2015, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Data si 
ora organizarii preselectiei: 
13.06.2016, ora 09.30; Data si ora 
limita pina la care poate fi depusa 
documentatia pentru preselectie si 
inscriere la licitatie:10.06.2016, ora 
14.00; Conform HG 924/2015- art. 
21 aliniatul 4- Cererea de inscriere 
la licitatie, declaratiile pe propria 
raspundere, documentele societatii, 
certificatul constatator, in copie, 
certificate pentru conformitate cu 
originalul de catre reprezentantul 
legal al operatorului economic, se 
depun la registratura Directiei 
Silvice Galati sau se pot trimite 
prin poştă, fax sau prin poşta elec-
tronică în format pdf, la adresa de 
email- ssm@galati.rosilva.ro sau 
office@galati.rosilva.ro. Lista lotu-
rilor care se liciteaza, pretul de 
pornire a licitatiei si pasul de lici-
tare pentru fiecare lot sunt afisate 
la  sediul organizatorului si pe 
site-ul Regiei Nationale a Padu-
rilor- Romsilva, www.rosilva.ro; 
Volumul total de masa lemnoasa 
fasonata oferit la licitatie este de  
556,76  m3, din care pe sortimente: 
- lemn rotund pentru cherestea – 
542,26 m3; - lemn rotund de foioase 
si rasinoase pentru constructii: 14,5 
m3; si respectiv pe specii si grupe 
de specii: - fag- 43,9 m3; - frasin- 57 
m3; - gorun- 18,1 m3; - plop- 253,66 
m3; tei– 176,1  m3; ulm– 8 m3; 
Masa lemnoasa  fasonata oferita 
spre vanzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publica a 
statului, certificat in sistemul Forest 
Stewardship Council (FSC). Piesele 
/loturile rămase neadjudecate după 
această licitaţie si care nu au fost 
adjudecate nici la cel putin o lici-

tatie anterioara se pot negocia, 
dupa terminarea licitatiei, in condi-
tiile prevazute in HG 924/2015 si de 
alte reglementari in vigoare. 
Piesele/loturile rămase neadjude-
cate după această licitaţie si care au 
fost  oferite prima data la aceasta 
licitatie nu se negociază. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la sediul 
organizatorului licitatie incepind cu 
data de  06.06.2016. Neîncheierea 
contractului de vânzare -cumpă-
rare a masei lemnoase adjudecate, 
în termenul  maxim de 10 zile 
lucrătoare, de la data licitatiei, din 
culpa exclusivă a operatorului  
economic/grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru masa  
lemnoasă respectivă şi pierderea 
garanţiei de contractare aferente. 
Alte informatii privind organizarea 
si desfasurarea licitatiei: - caietul de 
sarcini poate fi solicitat si pe adre-
sele de e-mail office@galati.rosilva.
ro si productie@galati.rosilva.ro. 
Pentru informatii si date suplimen-
tare va puteti adresa organizato-
rului licitatiei: ing. Dudu Leonard, 
telefon 0236/412517 si 0748/270936, 
e-mail  productie@galati.rosilva.ro.

l Anunț de participare la licitație 
pentru închirierea unor suprafeţe 
de teren din albiile minore. 1. Infor-
maţii generale: Administraţia 
Bazinală de Apă Olt, str. Remus 
Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul 
Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128 
t e l e f o n :  0 2 5 0 /  7 3 9 . 8 8 1 , 
fax:0250.738.255. 2. Obiectul si 
durata închirierii: închiriere teren 
pentru o durată de 2 ani. 3. Condi-
ţiile de participare: dovada cumpă-
rării caietului de sarcini; garanția 
de participare la licitatie – 10% din 
valoarea minimă a chiriei anuale; 
certificatul constatator emis de 
ORC, valabil la data deschiderii 
ofertelor; certificate constatatoare 
privind îndeplinirea obligaţiilor 
exigibile de plata a impozitelor si 
taxelor către stat inclusiv cele 
locale; certificat de atestare fiscală; 
cazier fiscal emis MF; cazier judi-
ciar al administratorului; bilanţul 
contabil pentru ultimii 2 ani, vizat 
de administraţia fiscală; fisa de 
informatii generale privind cifra de 
afaceri pe ultimii 3 ani; declarație 
că nu se află in litigiu cu titularul 
dreptului de administrare. 4. Cuan-
tumul şi forma garanţiei de partici-
pare: 10% din valoarea minimă a 
chiriei anuale, constituită  prin 
ordin de plată sau scrisoare de 
garanţie bancară în favoarea 
Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt. 5. Descrierea succintă a 
bunului ce urmează a fi închiriat: 
Închiriere suprafaţă de teren în 
albia minoră a râului Olt din Jud.
Olt, pentru înlăturarea materialului 
aluvionar: Judetul Olt Lotul 1 – 
21.120 mp teren în albia minoră a 
râului Olt (ac.Arceşti), situat în 
Loc. Mamura, Jud.Olt. 6. Data, 
locul şi ora limitã de primire a ofer-
telor: 27.06.2016  până la ora 10:00 
la sediul Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, 
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data şi 
locul  deschider i i  acestora : 
27.06.2016 începand cu ora 10:30 la 
sediul Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, 
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul 
de obţinere a caietului de sarcini: de 
la sediul Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt,  Biroul Patrimoniu - 
Cadastru, contravaloarea acestuia 
fiind de 1.205,81 lei/lot. 9. Durata 
în care ofertanţii rãmân angajaţi 
prin termenii ofertelor lor: Peri-
oada de valabilitate a ofertei va fi 
de 90 de zile calendaristice de la 
data licitației deschise organizată 
pentru atribuirea contractului de 
închiriere.
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l Anunţ privind organizarea licita-
ţiei intermediare pentru vânzarea 
de masă lemnoasă pe picior şi de 
masă lemnoasă fasonată aferentă 
anului de producţie 2016 din pădu-
rile aparţinând altor proprietari 
administrate pe bază de contract. 
Organizatorul licitaţiei: Direcţia 
Silvică Sibiu cu sediul în localitatea 
Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, 
tel. 0269242142, fax:0269214970, 
e-mail: office@sibiu.rosilva.ro. Data 
şi ora desfăşurării licitaţiei: 
21.06.2016  începând cu ora 13:00. 
Locul desfăşurării licitaţiei: Hotel 
Dumbrava, Loc. Sibiu, Pădurea 
Dumbrava, nr. 14. Tipul licitaţiei: 
licitaţie publică cu prezentarea ofer-
telor scrise în plic închis şi sigilat. 
Licitaţia este organizată şi se va 
desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 924/2015  
cu modificările şi completările ulte-
rioare. Data şi ora organizării prese-
lecţiei: 10.06.2016 începând cu ora 
08:00. Data şi ora-limită până la 
care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la 
licitaţie: - pentru preselecţie: data 
09.06.2016 ora 16:30; pentru lici-
taţie: data 21.06.2016 ora 12:00. 
Lista partizilor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei şi pasul 
de licitare pentru fiecare partidă 
sunt afişate la sediul organizatorului 
şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro, 
după caz. Volumul total de masă 
lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 
2226 m3,  din care: pe natură de 
produse: - produse principale: 225 
(m3);   -  produse secundare: 
478(m3); - produse de igienă: 355 
(m3);- produse accidentale: 1168 
(m3); şi, respectiv, pe specii şi grupe 
de specii: - răşinoase: 1686(m3); - 

fag: 327 (m3); - stejari: 80 (m3);  - 
diverse tari: 120 (m3); - diverse moi: 
13 (m3).   Volumul total de masă 
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 
1708 mc, din care pe sortimente: - 
lemn pentru furnire estetici: 0 mc; - 
lemn pentru furnire tehnice: 0 mc; 
- lemn pentru cherestea  1564 mc; - 
lemn rotund si despicat pentru 
industria celulozei si hârtiei: 20 mc; 
- lemn pentru mina: 0 mc; - lemn 
pentru PAL si PFL:0; - lemn rotund 
de foioase si răşinoase pentru 
construcţii: 9 mc; - lemn de foc:  113 
mc; - cherestea de stejar: 2 mc şi 
respectiv pe specii şi grupe de specii: 
- răşinoase: 439 mc; - fag: 1154 mc; 
- stejar, gorun: 51 mc; cer, gârniţa: 0 
mc; salcâm: 0 mc; - cireş: 0 mc; - 
paltin: 15 mc; - frasin: 9 mc; - tei: 0 
mc; plop: 0 mc; diverse tari: 40 mc; 
diverse moi: 0 mc. Masa lemnoasă 
pe picior/ fasonată oferită spre 
vânzare provine din fondul forestier 
proprietate a altor proprietari admi-
nistrate pe bază de contract şi nu 
este certificată. Masa lemnoasă pe 
picior şi masa lemnoasă fasonată 
rămasă neadjudecată după înche-
ierea licitaţiei se poate adjudeca 
prin negociere în aceeaşi zi, în 
condiţiile prevăzute de  prezentul 
regulament şi de alte reglementări 
în vigoare. Caietul de sarcini poate 
fi procurat de la sediul organizato-
rului licitaţiei începând cu data de: 
03.06.2016. Alte informaţii privind 
organizarea şi desfăşurarea licita-
ţiei:  1. Documentele de preselecţie, 
prevăzute de art. 55, alin. 3) din 
H.G. 924/2015 cu modificările şi 
completările ulterioare, se depun la 
registratura D.S. Sibiu. 2. La lici-
taţie pot participa operatorii econo-
mici  admişi  de Comisia de 
preselecţie. 3. Operatorul economic 
participant la licitaţie trebuie să 
achite separat, anterior începerii 

şedinţei de licitaţie, în contul organi-
zatorului, prin instrumente bancare 
legale decontabile până la începerea 
licitaţiei sau în numerar la casieria 
D.S. Sibiu (în limita sumei de 5000 
lei): - tariful de participare la lici-
taţie în valoare de 180,00 lei; - o 
garanţia de contractare în cuantum 
de 5% din valoarea de pornire la 
licitaţie pentru volumul de masă 
lemnoasă pe picior/ material lemnos 
fasonat pe care intenţionează să îl 
cumpere. Documentele privind 
constituirea garanţiei de contractare 
precum şi a achitării tarifului de 
participare la licitaţie se vor depune 
la secretariatul comisiei de licitaţie 
anterior începerii şedinţei de lici-
taţie. Neîndeplinirea condiţiilor 
amintite mai sus determină interzi-
cerea participării la licitaţie a opera-
torului economic. 4. Neîncheierea 
contractului de vânzare-cumpărare 
a masei lemnoase adjudecate în 
termenul maxim de 10 zile lucră-
toare din culpa exclusivă a operato-
rului  economic/grupului  de 
operatori economici adjudecatar, 
atrage anularea adjudecării pentru 
masa lemnoasă respectivă şi pier-
derea garanţiei de contractare 
aferente. 5. Rezilierea contractului 
de vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase adjudecate din culpa 
exclusivă a operatorului economic/
grupului de operatori economici 
adjudecatar atrage pierderea garan-
ţiei de contractare aferente, precum 
şi a dreptului de participare la lici-
taţie/negociere pentru partida al 
cărei contract de vânzare-cumpă-
rare a făcut obiectul rezilierii. 6. 
Grupajele de partizi sunt detaliate 
în Caietul de sarcini aferent licita-
ţiei precum şi în lista partizilor 
oferite la licitaţie. 7. Informaţii 
referitoare la licitaţie pot fi accesate 
şi de pe site-ul D.S. Sibiu www.

dssibiu.ro în secţiunea „OFERTA 
COMERCIALĂ”

PIERDERI
l Pierdut C.I. Seria RR nr. 969581, 
pe numele Rădulescu Irina Elena. O 
declar nulă.

l Pierdut Adeverinţă achitare inte-
grală, pe numele Mustăţea pante-
limon. O declar nulă. 

l Pierdut Adeverinţă achitare inte-
grală locuinţă nr.533/14.11.2000, pe 
numele Ştirbu Nicolae. O declar 
nulă.

l Subscrisa, Tanase George Razvan 
P F A ,  C I F  2 5 5 7 4 1 7 3 , 
F40/2496/20.05.2009, declar pierdute 
documentele: Certificatul de inregis-
trare fiscala si Certificatul Consta-
tator. Cu stima, Razvan Tanase

l Pierdut Contract vânzare-cum-
părare 229/1974, pe numele Virgiliu 
şi Elisabeta Teodorescu. Declar nul.

l Pierdut Adeverinţă achitare inte-
grală apartament, pe numele Mitruş 
Olimpia. Declar nulă.

l TĂTAR Marius Lucian- Persoană 
Fizică Autorizată, C.U.I.:33655015, 
cu sediul profesional în oraşul 
Popeşti-Leordeni, Str. Fermei nr. 
6CBis, camera 1, parter, jud.Ilfov, 
declar pierdute şi nule următoarele 
acte: Certificat de înregistrare seria 
B nr. 2970077, Certificat constatator 
din 06.10.2014

l SC Zen Flowers SRL, CUI 
373115, J40/3837/1991, declar pier-
dute următoarele acte de la casa de 
marcat activă Magic înregistrată cu 
nr.AC333616: Cartea de intervenţie, 

Registru special, nr.fiscal în original, 
declaraţie de instalare.

l Pierdut atestat taxi seria CPTx, nr. 
0101350 eliberat de A.R.R. Tulcea la 
data de 08.02.2014 pe numele 
Pomazan Viorel. Se declară nul.

l S.C. Catercat S.R.L. cu sediul în 
Bucureşti, strada Soldat Grigore 
R ă d u c a n u  n r. 7 ,  S e c t o r  1 , 
J40/7996/2012, C.U.I. RO 30415760, 
declară pierdut (nul) certificatul de 
înregistrare seria B, nr. 2615727 
eliberat la data de 12.07.2012 de 
Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului. 

l S.C. Daneel Comexim S.R.L., cu 
sediul  Bucureşt i ,  sector  3 , 
J40/4420/1993, C.U.I. RO 3513310, 
declară pierdut Registrul Unic de 
Control punct de lucru secundar 
din Neptun, Aleea Steaguri, jud. 
Constanţa.

l S.C. JB Global Consulting S.R.L., 
cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. 
Petofi Şandor nr.4, C.U.I. 33396271, 
J40/8508/2014, declară pierdut (nul) 
certificat înregistrare seria B, nr. 
2955326.
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