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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Academia Română – Filiala Iași,
Insitutul de Informatică Teoretică, organizează, în ziua 05.02.2016, ora 10,
concurs pentru ocuparea postului de
Cercetător Științific gradul II, domeniul
Informatică, specialitatea Modelarea și
verificarea formală a sistemelor
concurente. Concursul se va desfășura
conform Legii 319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare.
Dosarul de concurs se depune în termen
de 30 zile de la data publicării anunțului,
la sediul Institutului. Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul
institutului și/sau de la Biroul de
Resurse Umane, Salarizare, telefon:
0332106505/0332101115.
l Institutul Oncologic “Prof.Dr.Alexandru Trestioreanu” București scoate la
concurs, conform HG 286/2011,
următoarele posturi temporar vacante: 1
post temporar vacant de asistent
medical generalist debutant cu studii
postliceale în cadrul Secţiei Clinice Chirurgie Oncologică I; 1 post temporar
vacant cu jumătate de normă de
Referent II în cadrul Biroului Achiziţii
Publice, Contractare; 1 post temporar
vacant cu jumătate de normă de
Referent debutant în cadrul Biroului
Achiziţii Publice, Contractare. Dosarele
de concurs se depun la Serv. RUNOS
din cadrul Institutului până la data de
08.01.2016, ora 15.00. Proba scrisă va
avea loc în data de 18.01.2016, ora 9.00,
iar proba interviu va avea loc în data de
20.01.2016, ora 9.00, la sediul Institutului din Șos.Fundeni, nr.252, sect.2,
București. Mai multe informații pot fi
obținute la avizierul institutului și pe
site-ul www.iob.ro.
l Primăria Mătăsaru organizează
concurs pentru recutare funcţie publice,
astfel: - consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul compartimentului contabilitate. Proba scrisă în data
de 01.02.2016, ora 11:00; - interviul în
data de 02.02.2016, ora 13:00. Condiţii
de studii de specialitate precum şi alte
condiţii specific pentru ocuparea
postului: 1. Condiţii generale – sunt cele
prevăzute de art. 54 din legea nr.
188/1999, rep.(2) şi modificată. 2.
Condiţii specifice: - pentru funcţiile
publice de clasa I: - studii universitare de
licenţă absolvite cu diploma, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, conform art. 9 lit. (a) din legea nr.
188/1999. Vechimea în specialitatea
studiilor: - un an în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice, pentru ocuparea funcţiilor
publice de execuţie de consilier clasa I
grad profesional asistent. Termenul
limită pentru deunerea dosarelor este
15.01.2016.
l Consiliul Superior al Magistraturii,
prin Institutul Naţional al Magistraturii,
organizează la Bucureşti, în perioada 4
ianuarie- 1 iunie 2016, concursul de
promovare în funcţia de judecător la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în
condiţiile art. 52-52 indice 7 din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi ale
Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea a concursului de promovare
în funcţia de judecător la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, aprobat prin
Hotărârea Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 74/31 ianuarie 2012,
modificată şi completată. Concursul se
organizează pentru ocuparea unui număr
de 12 posturi de judecător vacante, din
care 4 posturi la Secţia a II-a civilă, 4
posturi la Secţia penală şi 4 posturi la
Secţia de contencios administrativ şi
fiscal. Concursul constă într-o probă
având ca obiect evaluarea actelor întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora, un interviu susţinut în faţa
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi o probă scrisă cu caracter
practic. Se pot înscrie la concurs
judecătorii şi procurorii care au cel puţin
gradul de curte de apel sau parchet de pe
lângă curtea de apel, îndeplinesc
condiţiile minime de vechime prevăzute
de art. 52 alin. 3 din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, care la ultimele 3
evaluări au avut calificativul "foarte bine"
şi nu au fost niciodată sancţionaţi disciplinar. Cererile de înscriere la concurs se
depun la Consiliul Superior al Magistraturii, până la data de 20 ianuarie 2016,
conform calendarului de desfăşurare a
concursului aprobat. Tematica şi bibliografia se publică pe pagina de internet a
Consiliului Superior al Magistraturii şi a

Institutului Naţional al Magistraturii.
Relaţii suplimentare se pot obţine de pe
paginile de Internet ale Consiliului
Superior al Magistraturii şi Institutului
Naţional al Magistraturii (Web: www.
csm1909.ro; www.inm-lex.ro).
l Primăria comunei Balcani organizează concurs de ocupare a unui post
contractual de asistent medical comunitar din cadrul compartimentului
asistenta socială şi registratură. 1.
Proba scrisă în data de 29.01.2016 ora
10:00 la sediul instituţiei – comuna
Balcani, judeţul Bacău; 2. Interviul – în
data de 01.02.2016 ora 10:00 la sediul
instituţiei – comuna Balcani, judeţul
Bacău. Condiţii de participare la
concurs: - să îndeplinească condiţiile
prevăzute la art.3, din regulament –
cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractual şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice. Condiţii specifice:
- studii prostliceale; - cunoştinţe
minime operare – word şi excel; - abilităţi de comunicare intra şi interpersonal, de a lucre în echipă, de asumare
a responsabilităţii şi procesarea informaţiei în grup. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune de către
candidaţi în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afişării anunţului
privind organizarea concursului. Orice
alte informaţii privind condiţiile de
înscriere la concurs şi bibliografie se pot
găsi zilnic la secretarul comunei, telefon
0234-380.680, interior 114.
l Institutul Oncologic “Prof.Dr.Alexandru Trestioreanu” București scoate la
concurs următoarele posturi contractuale conform HG 286/2011: 1 post
vacant de asistent medical principal
generalist cu studii postliceale în cadrul
Secţiei ATI, 2 posturi vacante de asistent medical principal generalist cu
studii postliceale în cadrul Camerei de
Gardă; 1 post vacant de asistent
medical generalist cu studii postliceale
în cadrul Secţiei Clinice Oncologie
Pediatrică, 1 post vacant de asistent
medical generalist cu studii postliceale
în cadrul Secției Spitalizare de Zi, 2
posturi vacante de asistent medical
generalist cu studii postliceale în cadrul
Secţiei Bloc Operator Chirurgie
Toracică; 3 posturi vacante de asistent
medical generalist debutant cu studii
postliceale în cadrul Camerei de Gardă;
1 post vacant de asistent medical generalist debutant cu studii postliceale în
cadrul Secției Oncologie Medicală II; 1
post vacant de asistent medical generalist debutant cu studii postliceale în
cadrul Secției Clinice Radioterapie II; 1
post vacant de asistent medical de
laborator debutant cu studii postliceale
în cadrul Laboratorului Analize Medicale; 1 post vacant de asistent medical
de radiologie debutant cu studii postliceale în cadrul Laboratorului Radioterapie cu Energii Înalte; 1 post vacant de
infirmieră în cadrul Secției Bloc Operator Chirurgie Toracică; 1 post de
expert în fizică medicală în cadrul
Compartimentului Terapie Izotopică; 1
post vacant de fizician debutant în
cadrul Laboratorului Radioterapie cu
Energii Înalte; 2 posturi vacante de
spălătoreasă în cadrul Secției
Lenjerie-Spălatorie Semimecanică; 1
post vacant de brancardier în cadrul
Secţiei ATI şi 1 post vacant de brancardier în cadrul Secţiei Brancardieri; 1
post vacant de îngrijitoare în cadrul
Compartimentului Curăţenie; 1 post
vacant de cercetător științific IIIchimist în cadrul Laboratorului
Biochimia şi Radiobiologia Cancerului;
1 post vacant de asistent de cercetare
științifică stagiar- biolog în cadrul Laboratorului Biologia Cancerului şi 1 post
vacant de asistent de cercetare
științifică stagiar- biochimist în cadrul
Laboratorului Biochimia şi Radiobiologia Cancerului; 1 post vacant de Şef
Birou-economist specialist IA în cadrul
Biroului Achiziţii Publice, Contractare;
1 post vacant de economist I în cadrul
Biroului Achiziţii Publice, Contractare;
1 post vacant de economist specialist IA
în cadrul Serviciului de Evaluare și
Statistică Medicală. Dosarele de
concurs se depun la Serv. RUNOS din
cadrul Institutului până la data de
15.01.2016, ora 15.00. Proba scrisă va
avea loc în data de 01.02.2016, ora 9.00,
iar proba interviu va avea loc în data de
03.02.2016, ora 9.00, la sediul Institutului din Șos.Fundeni, nr.252, sect.2,
București. Mai multe informații pot fi
obținute la avizierul institutului și pe
site-ul www.iob.ro
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VÂNZĂRI DIVERSE
Strămoşii noştri tracodacii şi romanii sunt
mândria românilor
de pretutindeni. Tel.
0761.674.276;
0733.940.772.

CITAȚII
l Numitul Moisă-Ioan-Udilă Nicolae
cu ultimul domiciliu cunoscut în localitatea oraș Ocna Sibiului, str. Băilor nr.9,
jud. Sibiu, este citat la Judecătoria Iași
pe data de marți 26.01.2016, ora
13,completul c22m, camera Sala 3, în
calitate de pârât în dosarul civil nr.
30867/245/2015, în procesul de
ordonanță președințială stabilire domiciliu minor cu reclamanta Olga
Sundeeva.
l Numitul Weidner Peter Josef cu
ultimul domiciliu cunoscut în Argentina,
Localitatea Buenos Aires, Strada Av.
Carvalho, nr.450, este citat la Judecătoria
Moineşti, cu sediul în Moineşti, Str. Vasile
Alecsandri, nr. 34, Jud. Bacău, România
pe data de miercuri 27 ianuarie 2016, ora
8.00, completul nr.11, sala 2, în calitate de
pârât, în proces cu reclamanta Stanuleț
F a b i o l a , î n d o s a r u l c i v i l n r.
2547/260/2012, pentru fond-stabilire
paternitate.

DIVERSE
l USA-TELECOM.RO cele mai mici
preturi la Laptopuri, Tablete, Accesorii
si Servicii IT. MEGA REDUCERI!
l Leavis ConT IPURL - Lichidator judiciar notifica deschiderea procedurii simplificate a insolventei privind pe Sc Lyd
Wood Workshop SRL, cu sediul in Cornu,
Str. Sinaii nr. 1099 judetul Prahova, dosar
7427/105/2015 Tribunalul Prahova.
Termenul pentru depunerea opozitiilor 10
zile de la primirea notificarii, termen
pentru debitoare de a depune actele prev.
de art. 67 alin. 1 din Lg. 85/2014
31.12.2015, depunere declaratii de creanta
04.02.2016, intocmire tabel preliminar
12.02.2016, solutionare contestatii si depunere tabel definitiv 07.03.2016 adunarea
creditorilor 16.02.2016 ora 13:00 la sediul
lichidatorului judiciar. Relatii la telefon
0723880617.
l Administrator judiciar C.I.I. Rusu
Ciprian Marian cu sediul in Ploiesti, Str.
Valeni, nr. 65, jud. Prahova, notifica
deschiderea procedurii generale a insolventei fata de debitoarea SC Gigeo
Trans SRL, dosar nr. 6360/105/2015,
Tribunalul Prahova. Termen depunere
creante: 04.02.2016, Termen tabel
preliminar: 22.02.2016, Termen tabel
definitiv: 17.03.2016, Adunarea creditorilor: 26.02.2016.

LICITAȚII
l CII Goata Serban Viorel vinde prin
licitaţie, teren 3.000mp, în Constanţa,
zona I.C. Brătianu Palas C.F.R. Licitaţia
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, în ziua de 04 Ianuarie
2016 ora 9. Regulamentul de licitaţie se
achiziţionează de la sediul lichidatorului
judiciar cu 48 de ore înaintea licitaţiei.
Informaţii suplimentare la 0722.384.765.
l PRICEWATERHOUSECOOPERS
Business Recovery Services IPURL, în
calitate de lichidator judiciar al debitoarei Banca Columna S.A. (bancă în
faliment), anunţă vânzarea în bloc prin
licitaţie publică, deschisă, cu strigare,
ascendentă, a 1. Drepturilor litigioase
asupra Construcţiei- Spaţiu comercial
situat la parterul imobilului din Drobeta
Turnu- Severin, Str. Aurelian nr.44,
Judeţul Mehedinţi, în suprafaţă
construită de 294,725 mp; 2. Bunurilor
mobile ataşate construcţiei, respectiv: 1
aparat climatizare (nr. inv. 300001), 1
centrală telefonică (nr. inv. 300002), 1
sistem de securitate (nr. inv. 800001), 1
scară 0043 (nr. inv. 700119); 3. Bunurilor
mobile descrise în Anexa 1 la Regulamentul de vânzare. Preţul de pornire al
Licitaţiei pentru drepturile litigioase
asupra imobilului- spaţiu comercial
situat în Drobeta Turnu-Severin, Str.
Aurelian nr.44, Judeţul Mehedinţi,
precum şi a bunurilor mobile aflate în
patrimoniul Debitoarei S.C. Banca
Columna S.A. (bancă în faliment) este
de 165.000 EUR, la care se adaugă
TVA-ul, după caz. Licitaţia se organizează la data de 19.01.2016, la orele
14.00, la sediul lichidatorului judiciar
din Bucureşti, Lakeview Building, str.
Barbu Văcărescu nr. 301-311, etaj 8,
sector 2. Regulamentul de vânzare poate

fi achiziţionat la preţul de 500 Ron, plus
TVA. Pentru participarea la licitaţie,
procurarea Regulamentului de vânzare
este obligatorie, obţinându-se de la
sediul lichidatorului judiciar, în zilele
lucrătoare, între orele 09:00-17:00, pe
baza actului de identitate şi/sau a unui
document de reprezentare, precum şi a
dovezii de plată a preţului Regulamentului. În vederea participării la licitaţie
se va constitui o Garanţie de participare
în cuantum de 10% din preţul de
pornire, respectiv de 16.500 EUR
(echivalent în RON la cursul RON/EUR
afişat de BNR la data constituirii
garanţiei), care se va depune împreună
cu restul documentaţiei de participare,
conform Regulamentului de vânzare, la
sediul lichidatorului judiciar PricewaterhouseCoopers Business Recovery
Services IPURL, până la data de
18.01.2016, orele 16.00. Pentru vizitarea
bunurilor, achiziţionarea Regulamentului de vânzare şi a eventualelor informaţii suplimentare vă rugăm să
contactaţi lichidatorul judiciar la tel.
021.225.30.00, fax: 021.225.36.50,
persoane de contact: Octavia Aldea şi
Cristian Răvăşilă, e-mail: cristian.
ravasila@ro.pwc.com, octavia.aldea@
ro.pwc.com.
l Lichidator judiciar vinde prin licitație
publică bunurile imobile absolut indispensabile exploatării, aparţinând debitoarei Moldomin SA, împreună cu
transferul drepturilor dobândite şi
obligaţiilor asumate prin Licenţa de
concesiune pentru exploatarea minereului cuprifer nr. 2781/2001, pentru
perimetrul Moldova Nouă - Cariera de
Banatite. Informaţiile necesare sunt
cuprinse în Caietul de sarcini care poate
fi achiziţionat la adresa: Cluj-Napoca,
Calea Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj,
Romania, tel. 0040-364-412631, fax:
0040-364-412632, email: office@rtz.ro.
Licitaţia se va desfăşura în data de 11
Ianuarie 2016, de la ora 10:00, la sediul
lichidatorului judiciar. În condițiile în
care licitația publică din data de 11
Ianuarie 2016 nu se va finaliza cu adjudecare, următoarele ședințe de licitație
vor avea loc în a doua zi de luni a
fiecărei luni din an. În condițiile în care
a doua zi de luni din lună este declarată
conform legii zi nelucrătoare, licitația se
va organiza în ziua de luni a următoarei
săptămâni din aceeași lună.
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentată prin asociat coordonator
av. Liscan Aurel, în calitate de lichidator
judiciar al Domino Trading SRL
desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 743
din data de 25.02.2014, pronunţată în
Dosar nr. 2424/93/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Ilfov, Secţia Civilă, anunţă
scoaterea la vânzare a bunului imobil
aflat în proprietatea Domino Trading
SRL compus din teren intravilan în
suprafaţă de 20.099 mp situat în Com.
Găneasa, Satul Moara Domnească,
Tarlaua 69, parcelele 258/6 şi 258/7, Jud.
Ilfov, în valoare totală de 220.000 euro
exclusiv TVA. Vânzarea bunului imobil
aparţinând societăţii falite se va organiza în data de 08.01.2016, ora 15.00,
prin licitaţie publică cu strigare. În cazul
în care bunul imobil nu se va vinde la
termenul stabilit de licitaţie se vor organiza licitaţii săptămânale la aceeaşi oră şi
în aceleaşi condiţii. Locul de desfăşurare
a licitaţiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii
nr. 78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3,
unde se vor depune documentele de
înscriere la licitaţie menţionate în caietul
de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00. Date despre starea
bunului imobil, preţul acestuia, condiţiile
de înscriere la licitaţie precum şi modul
de organizare a acestora se pot obţine din
caietul de sarcini întocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se pot
achiziţiona de la sediul lichidatorului
judiciar din Bucureşti, Bd. Unirii nr.78,
bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul
unui caiet de sarcini este de 300 lei
exclusiv TVA. Achiziţionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toţi participanţii la licitaţie. Relaţii suplimentare se
pot obţine la tel.021.227.28.81.
l Directia Silvica Iasi, cu sediul in localitatea Iaşi , Str. Gh. Asachi nr. 2, organizează licitaţie publică cu strigare
pentru vânzarea următoarelor mijloace
fixe aprobate la casare: Nr. crt. / Ocolul
Silvic / Denumire / Nr. inmatriculare /
inregistrare. 1 / Raducaneni / Autoplatforma Forestiera Roman (R 16215) / IS
81 LIR. 2 / Iasi / Tractor U 650 SS /
36185. 3 / Pascani / Autoturism Dacia
1310 / 57020. 4 / Iasi / Automobil Mixt
Dacia 1307 4WD R / IS 04 ALW. Licitatia se desfasoara in conformitate cu
Hotărârea Guvernului nr. 841 / 23

octombrie 1995 (actualizata) si va avea
loc in data de 22.01.2016 ora de 10.00 la
sediul Directiei Silvice Iasi, tel / fax:
0232 244680 / 0232 244631; Relatii suplimentare despre bunurile care fac
obiectul licitatiei se pot obtine de la
Directia Silvica Iasi, tel: 0232 / 244680 compartiment mecanizare. La licitaţie
poate participa orice persoana fizica sau
juridica potenţial cumpărătoare, care
prezintă următoarele documente: Chitanta de achitare a cotei de cheltuieli
de participare la licitatie, eliberata de
casieria Directiei Silvice Iasi, in valoare
de 50 lei; - Copia de pe Certificatul de
inmatriculare la Registrul comertului
pentru persoanele juridice sau actul de
identitate pentru persoanele fizice;
Pretul de pornire a licitatiei este de:
Ocolul / Denumire / Nr. Inmatriculare /
Pret pornire Silvic / inregistrare / lei
(fara T.V.A.). Raducaneni / Autoplatforma Forestiera Roman (R 16215) / IS
81 LIR / 7450; Iasi / Tractor U 650 SS,
FARA TROLIU / 36185 / 3400; Pascani
/ Autoturism Dacia 1310 / 57020 / 500;
IASI / Automobil Mixt Dacia 1307 4WD
R / IS 04 ALW / 2100. 4. Documentele
de participare se primesc cu cel mult 5
zile inaintea datei stabilite pentru tinerea
licitatiei; Caietul de sarcini se poate
procura de la sediul Directiei Silvice Iasi
incepand cu data de 05.01.2016. Înscrierile la licitaţie se pot face până în data
de 22.01.2016, ora 09. Garanţia de
participare se achită în contul RO36
BRDE 240S V511 7450 2400 deschis la
B.R.D- G.S.G Sucursala Iaşi. În situaţia
în care la data de 22.01.2016 nu se vor
vinde toate activele scoase la vânzare,
următoarea şedinţă de licitaţie se va
organiza în data de 27.01.2016, ora10:00,
în aceleaşi condiţii prezentate mai sus.”
l Anunţ privind organizarea licitaţiei
pentru vânzarea de masa lemnoasa
fasonata. Organizatorul licitaţiei:
Directia Silvica Iasi, cu sediul in Iasi, str.
Gh. Asachi nr. 2, tel: 0232244680, fax:
0232244631, e-mail: office@iasi.rosilva.
ro. Data şi ora desfăşurării licitaţiei:
14.01.2016 ora 11:00. Locul desfăşurării
licitaţiei: sediul Directiei Silvice Iasi,
Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2. Tipul licitaţiei:
licitaţie publică cu strigare. Licitaţia este
organizată şi se va desfăşura conform
prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publica, aprobat
prin Hotararea Guvernului nr. 924 din
2015.
Data şi ora organizării preselecţiei:
11.01.2016 ora 09:00. Data şi ora limită
până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la
licitaţie: 08.01.2016 ora 14.00. Lista
loturilor/pieselor care se licitează, preţul
de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare
pentru fiecare lot/piesă sunt afişate la
sediul organizatorului şi pe site-ul www.
rosilva.ro. Volumul total de masă
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie:
5692 m3, din care pe sortimente: - lemn
pentru furnire estetice: 15 m3; - lemn
pentru furnire tehnice: 179 m3; - lemn
pentru cherestea: 4413 m3; - lemn
pentru PAL şi PFL: 329 m3; - lemn
rotund de foioase şi răşinoase pentru
construcţii: 756 m3; - lemn de foc: 0 m3;
- cherestea: 0 m3. şi respectiv pe specii şi
grupe de specii: - răşinoase: 39 m3; - fag:
779 m3; - stejar, gorun: 1507 m3; salcam: 75 m3; - cireş: 21 m3; - paltin: 87
m3; - frasin: 722 m3; - tei: 1245 m3;plop: 89 m3; - diverse specii tari: 1004
m3; - diverse specii moi: 124 m3. Masa
lemnoasă fasonata oferită spre vânzare
nu provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat în
sistemul Forest Stewardship Council
(FSC). Masa lemnoasă fasonata rămasă
neadjudecată după încheierea licitaţiei
se poate adjudeca prin negociere, în
aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de
Regulament si de alte reglementări în
vigoare. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Directiei Silvice Iasi
începând cu data de: 04.01.2016. Alte
informaţii privind organizarea şi
desfăşurarea licitaţiei: Lista loturilor/
pieselor pe care solicitantul intentioneaza sa le cumpere la licitatie se
depune sau se trimite pana la data de
13.01.2016 ora 16.00. Garantia de
contractare si tariful de participare la
licitatie se achita in contul sau in
numerar la casieria Directiei Silvice Iasi,
anterior inceperii sedintei de licitatie.
Documentele pentru inscrierea si participarea la licitatie se depun la registratura
Directiei Silvice Iasi sau se pot trimite
prin posta, fax sau prin posta electronica
in format pdf. Neincheierea contractului
de vanzare-cumparare a masei lemnoase
adjudecate in termenul maxim de 10 zile
lucratoare, din culpa exclusiva a operatorului economic /grupului de operatori
economici adjudecatar, atrage anularea

adjudecarii pentru masa lemnoasa
respectiva si pierderea garantiei de
contractare aferente. Rezilierea
contractului de vanzare-cumparare a
masei lemnoase adjudecate din culpa
exclusiva a operatorului economic/
grupului de operatori economici adjudecatar atrage pierderea garantiei de
contractare aferente. Pentru informaţii
şi date suplimentare vă puteţi adresa
Directiei Silvice Iasi. Persoana de
contact: ing. Muscalu Catalin, tel:
0748271869, e-mail: fond.forestier@iasi.
rosilva.ro.
l S.C. INASIN SRL, prin lichidator
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă
scoaterea la vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează:
ACTIVUL NR.1: spatiu comercial situat
in Mun.Iasi, B-dul Chimiei nr. 35, bl.
F2-1, sc .A,B, jud. Iasi , cu aria
construita de 187,28 mp. si aria utila de
173,23 mp., inscris in Cartea Funciară
sub nr.55170 a Mun.Iasi, cu nr. cadastral
1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1, 1904/1, 2/p/
sp.com./1/2 si Cartea Funciara nr. 23405
cu nr. cadastral 1906/1, cu preţul de
pornire a licitatiei este de 470.242,50 lei
( fara TVA)( 50% din valoarea de evaluare) . Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce urmează a fi
scoase la vânzare au obligaţia, sub
sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt până la data de 07.01.2016,
ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Din Iaşi, Str. Vasile
Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, în data de 08
ianuarie 2016 orele 15.00, şi se va
desfăşura în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei şi ale regulamentului de
vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data de 29.04.2015. Adjudecarea se va face în conformitate cu
prevederile. Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei. Regulament ce poate fi consultat atat la dosarul
cauzei cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata
preţului de adjudecare in termenul
stabilit prin Regulamentul de organizare
şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt
obligati sa depuna, pana la termenul de
vanzare, o garantie de participare la
licitatie in procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se va
depune in numerar, prin plata in contul
indicat de lichidator.
Pentru participarea la licitaţie,
potenţialii cumpărători trebuie să se
înscrie la sediul lichidatorului judiciar
din mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Iaşi, până la data de 07.01.2016 ora
15.00. Relaţii suplimentare se pot obţine:
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109890, Fax 0232/240890.

PIERDERI
l Pierdut certificat profesional transport marfă și card tahograf auto, emise
de ARR Vâlcea, pe numele Meșină
Virgil-Irinel, din comuna Șușani, județul
Vâlcea. Se declară nule.
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto – ADR
număr 011307 și cartela conducătorului
auto nr. 0000000005HVD000, emise de
ARR Vâlcea, pe numele Șălăvîrtea
Gheorghe, din Rm Vâlcea, județul
Vâlcea. Se declară nule.
l S.C. TRIBECA Drinks S.R.L., cod
fiscal RO 28007270 din Bucureşti, sector
2, declară pierderea chitanţelor cu seria
CTRI, numerele 0057972 şi 0057973,
exemplarele 1. Le declar nule.
l Ursu Agripina- P.F.A. sediul
Bucureşti, Sector 5, Str. Iacob Andrei
nr.31, bl.3, sc.1, et.4, ap.71, C.U.I.
30914476 din data 16.11.2012,
F40/4580/16.11.2012, declar pierdute:
Certificat de înregistrare seria B nr.
2676221; Certificat constatator emis în
baza declaraţiei nr. 857570/15.11.2012;
Rezoluţie nr. 623670/16.11.2012. Le
declar nule.
l S.C. Perla Lactate S.R.L. cu sediul în
str. Răcari nr. 10, bl. 41, sc.1, et.8, ap. 47,
Sector 3, Bucureşti, C.U.I. 27969358,
J40/933/2011, declară pierdut (nul)
Certificat de înregistrare seria B nr.
2436938.
l I.F. Lupaşcu Petre, sediul profesional
Iuliu Maniu 111A, bl.G, sc.2, etaj 3,
ap.44, Sector 6, Bucureşti, F40/70/2004,
C.U.I. 16029640, declar pierdut (nul)
Certificat constatator punct de lucru din
Bucureşti, Sector 6, B-dul Iuliu Maniu
nr. 78-92, Piaţa Veteranilor, Zona C,
Taraba nr. 19.

