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OFERTE SERVICIU
Primăria Municipiului Dorohoi organizează concurs în
data de 28.12.2015, orele 10.00 pentru : -REFERENT I
A S.S.D. la Compartimentul investiţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane din
cadrul Primăriei municipiului Dorohoi, la tel.
0231.610.133, interior 114 sau pe site-ul instituţiei: www.
primariadorohoi.ro. Tematica de concurs şi condiţiile de
concurs sunt afişate la sediul instituţiei.
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea
organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant,
pe perioadă nedeterminată, după cum urmează: -Referent treapta IA -1 post. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Detalii privind condiţiile specifice, bibliografia şi tematica de concurs sunt disponibile
accesând pagina oficială (www.vnocpi.ro). Relaţii
suplimentare se obţin la sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vrancea din Focşani, str. Cuza
Vodă nr.69, Biroul Resurse Umane şi Interogare Baze de
Date, telefon 0237/228754 –int.21.
Consiliul Superior al Magistraturii organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei de conducere contractuale de
şef al Serviciului administrativ şi aprovizionare din
cadrul Direcţiei economice şi administrativ (pentru care
se cer studii superioare tehnice, absolvite cu diplomă de
licenţă, o vechime în muncă de minimum 2 ani, precum
şi o vechime în specialitatea postului de minimum 2
ani). Concursul va avea loc în perioada 11.01.201615.01.2015, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii din Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
după cum urmează: -11.01.2016, ora 10,00 -proba scrisă;
-15.01.2016, ora 10,00 -interviul. Tematica, bibliografia
şi alte date relevante sunt publicate pe pagina de
internet a Consiliului Superior al Magistraturii: www.
csm1909.ro, la secţiunea „Aparat tehnic-administrativConcursuri”. Actele de înscriere la concurs se depun la
Consiliul Superior al Magistraturii- Direcţia resurse
umane şi organizare, etaj 3, cam. 300, până la data de 17
decembrie 2015, inclusiv, ora 16,00. Datele de contact
ale persoanelor care asigură secretariatul comisiei de
concurs sunt următoarele: Mădălina Lucia Simion,
telefon 021/3116926 interior 2050; adresă de email:
druo@csm1909.ro. şi Florentina Budu- Constantin,
telefon 021/3116926 interior 2028; adresă de email:
druo@csm1909.ro.
Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar – Arseni”, cu
sediul în Bucureşti, Şoseaua Berceni nr. 12, Sector 4,
organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi vacante în cadrul
structurilor organizatorice din spital după cum
urmează: - 1 post de referent de specialitate gradul II 3
ani si 6 luni vechime in specialitate; 2 posturi de referent
I (M) 3 ani si 6 luni vechime in specialitate. - 2 posturi
de muncitor calificat i – lacatus mecanic 9 ani vechime
in meserie. Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei
şi va cuprinde trei probe, astfel : 1. proba scrisă –
24.12.2015, ora 09.00., în amfiteatrul centrului de excelenţă în neurochirurgie. 2. proba practică – 30.12.2015,
ORA 09.00., în cadrul structurilor organizatorice. 3.
Interviul – 05.01.2016, ORA 09.00., în cadrul structurilor organizatorice. Persoanele interesate pot depune
dosarul de înscriere în perioada 07.12.2015-18.12.2015
(inclusiv), ora 14.00, la sediul spitalului - Serviciul
R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021 334 30 25, interior 1122 și 1123. Serviciul
R.U.N.O.S. și pe site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.
ro. Manager, Dr. Păltineanu Bogdan.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud. Olt, str.
Crişan, nr.9-11, organizează concurs în data de
29.12.2015 pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic IA la Serviciul achiziţii publice, pe durată
nedeterminată. Condiţii de participare: -studii superioare cu diplomă de licenţă în specialitate; -vechime în
specialitate minim de 6 ani şi 6 luni în specialitate.
Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Slatina la data menţionată mai sus începând
cu ora 9.00 pentru proba scrisă, iar interviul în a treia zi
lucrătoare de la susţinerea probei scrise. Dosarele se
depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.R.U.N.O.S., în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului şi trebuie să conţină, în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Bibliografia de concurs este afişată la sediul unităţii şi pe
site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţa Slatina -Serv.R.U.N.O.S. sau la nr.de telefon:
0349.802.550.
Primăria comunei Ciulniţa, str. Matei Basarab, nr. 68,
judeţul Ialomiţa, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de
execuţie, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciulniţa. 1. Poliţist local, clasa III, grad
profesional debutant din cadrul Compartimentului
Poliţie Locală din aparatul de specialitate al Primarului
comunei Ciulniţa - 1 post. 2. Referent - compartiment
registrul agricol, funcţie publică de execuţie, clasa III,
grad profesional debutant - 1 post. 3. Consilier -

compartiment cadastru şi urbanism, funcţie publică de
execuţie, clasa I, grad profesional debutant - 1 post. 4.
Referent - compartiment Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă, funcţie publică de execuţie, clasa
III, grad profesional debutant - 1 post. 5. Referent,
treaptă profesională III, studii medii, pe durată nedeterminată în cadrul compartimentului accesare proiecte-funcţie publică contractuală. Probele stabilite pentru
concurs sunt: - proba scrisă în data de 28.12.2015 ora
10.00,- interviul în data de 29.12.2015, ora 10.00.
Ambele probe se vor desfăşura la sediul Primăriei
comunei Ciulniţa, judeţul Ialomiţa. Termenul de depunere al dosarelor este de 20 de zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a; Condiţii
de participare la concursul de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: - să
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999(r) cu modificările şi completările
ulterioare, Condiţiile de participare şi de desfăşurare a
concursului se afişează la sediul Consiliului local al
comunei Ciulniţa. Relaţii la tel/fax: 0243 218082.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Bihor, cu sediul în Oradea, Str. Transilvaniei, nr.2, scoate
la concurs, în data de 15.12.2015 (proba scrisă) şi
17.12.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul post
temporar vacant: Consilier clasa I, grad profesional
superior - Compartiment Executie Bugetara, Financiar,
Contabilitate şi Administrare Fond Garantare a Creanţelor Salariale; Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie
temporar vacante: Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă in domeniul ştiinţelor economice; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Programul concursului: 15.12.2015 – ora 900 – proba scrisă 17.12.2015 –
ora 1200 – interviul; Înscrierile se fac în termen de 8 zile
de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM Bihor.

VÂNZĂRI DIVERSE
Strămoşii noştri traco-dacii şi
romanii sunt mândria românilor de
pretutindeni. Tel. 0761.674.276;
0733.940.772.
Vând loc de veci în Cimitirul Metalurgiei (Bucureşti). Urgent. 0766.853.416.

CITAȚII
Dregan Miklos si sotia nascuta, Dregan Mariska,
Dregan Gavrila si sotia, Dregan Paraschiva, Popa
Nasztaszia, Popa Dumitru, Popa Todorika, Popa
Victoria sotia lui Kicsinas Simion, Popa Gyorgy, Popa
Vazul, Popa Danja, sunt citati la Judecatoria Turda in
11.01.2016, ora-08.30, in dosar 4555/328/
2015, pentru succesiune.
Şelaru Maria - Nicoleta domiciliată în
comuna Cîineni, sat
Cîinenii Mari, jud.
Vâlcea în calitate de
intimată în dosarul
civil nr.3711/90/2015
cu termen de judecată
la data de 04.12.2015
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
Constantin Elena Ramona domiciliată
în oraş Brezoi, sat
Golotreni, bloc 1,
scara B, apart.8, jud.
Vâlcea în calitate de
intimată în dosarul
civil nr.2917/90/2015
cu termen de judecată la data de
11.12.2015 af lat pe
r o l l a Tr i b u n a l u l
Vâlcea.
Prin prezenta am
procedat la afişarea
citaţiei de la Judecătoria Ploieşti, la ora
10:00, în dată de
03.12.2015, privind
dosarul nr.39574/281/
2014, prin care este
chemat în Instanţă
domnul Ghezuroiu
Marcel, Camera Sala
7, în data de 28 Ianuarie 2016, ora 08.30,
Judecătoria Ploieşti,
judeţul Prahova.

Se citează Mendra Sandor, Mendra Janos, Mendra
Mariana, Tohănean Isztina, Boricean Alexe, Boricean
Susana născută Hosu, Sporea Istina născută Tohănean,
Hosu Alexe Sandu, cu domiciliul necunoscut, în calitate
de pârâţi, în contradictoriu cu reclamanta Mariş
Petruţa, în dosarul civil nr. 489/248/2011, având ca
obiect obligaţia de a face uzucapiune la Judecătoria
Întorsura Buzăului, str. Hanului nr. 4, jud. Covasna,
termen de judecată 09.12.2015.
Subsemnatul Trif Ioan, reclamant în dosarul
1207/210/2015 a Judecătoriei Chişineu Criş jud Arad,
invita orice persoană interesată şi pe eventualii succesori
a numiţilor Morar Maria decedata la 10.02.1996 Sepreus
jud. Arad, Morar Ioan/Murariu Ioan decedat la
24.04.2010 în Arad jud. Arad, Turcus Simion decedat la
10.06.2012 în Macedonia jud. Timiş, Horga Maria decedata la 10.10.2003 în Sepreus jud. Arad şi Meiser Floare
decedată la 07.11.1994 în Reşita jud. Caraş Severin
înscrise că proprietari în anul 1974 în CF 302909
Sepreus Sepreus topo 96-97/a, ca în termen de 6 luni de
la publicarea anunţului, să formuleze opoziţie, în
dosarul de mai sus, având ca obiect uzucapiune, dosar
aflat pe rolul Judecătoriei Chişineu Criş.

SOMAȚII
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Întorsura
Buzăului sub dosar nr. 711/248/2015, reclamantul
Popica Costel Octavian, cu domiciliul în comuna Sita
Buzăului, nr. 535, județul Covasna, a invocat dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra:
-imobilului situat în intravilanul comunei Sita Buzăului,
nr. 535, județul Covasna, în suprafață de 4946 mp.,
înscris în CF nr. 24264 Sita Buzăului (CF vechi nr. 107
Buzăul Ardelean), nr. top. 2861, cu suprafața de 6093
mp. Imobilul este situat în intravilanul comunei Sita
Buzăului, nr. 535, județul Covasna și are ca vecinătăți: la
nord- Buzea Marcian și Bocârnea Constantin, la estpârâu, la sud- Munteanu Alexandru și Popica Ștefan, la
vest- pârâul Chichirău. Toți cei interesați sunt somați să
formuleze opoziție, cu precizarea că, în caz contrar, se
va trece la judecarea cererii de la data emiterii somației
și publicarea ei în condițiile legii.

DIVERSE
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare. SC
CONPET SA cu sediul în Ploiești, str. Anul 1848, nr.
1-3, jud. prahova, titular al proiectului „Modernizare
stație protecție catodică SPC punct fix Argeș” propus a
fi amplasat în com. Găiseni, jud. Giurgiu anunţă
publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra
mediului și de a nu se solicita evaluarea adecvată de
către APM Giurgiu. - proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 8,00
– 16,30 şi vineri de la 8,00 – 14,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la
data publicării prezentului anunţ.
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ADUNĂRI GENERALE
Convocare: În conformitate cu prevederile articolului
117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi având în
vedere prevederile din Actul Constitutiv al societăţii pe
acțiuni INDUSTRIALEXPORT S.A., societate pe
acţiuni de naţionalitate română, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţuluide pe lângă Tribunalul Bucureşti
sub nr. J40/252/1991, având Cod Unic de Înregistrare
1554446, cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, Calea
Floreasca nr.175, etaj 7, camera B7, (denumită în continuare „Industrialexport” sau „Societatea”), Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii convoacă
în data de 11.01.2016, ora 10:00, la adresa din Bucureşti,
sectorul 1, Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, sala de
şedinţe, Adunarea generală extraordinară a acţionarilor
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 21.12.2015, stabilită ca
data de referinţă. Ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor este următoarea: 1. Revocarea şi radierea de la Registrul Comerţului a auditorului ERNST&YOUNG Assurance Service S.R.L.; 2.
Numirea ca auditor al Societăţii, până la data de
01.06.2016, a auditorului ARISTOS CONTAB S.R.L.,
cu sediul în Bucureşti, sectorul 4, Str. Băltiţa, nr.2, bloc
B18, ap.18; auditorul este reprezentat prin Dna. Irina
Popa, administrator ; 3. Revocarea şi radierea de la
Registrul Comerţului Bucureşti a administratorului
Societăţii, dl. Nabil Lakis şi descărcarea sa de gestiune
pentru activitatea desfăşurată până la data ţinerii
adunării generale a acţionarilor; 4. Numirea, ca nou
administrator, nou membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii, a Dlui. Mihailov Sergiu, legitimat cu
C.I. seria RT număr 524007, eliberată la data de
26.10.2007 de către SPCEP S3 biroul nr.3, domiciliat în
Bucureşti, sector 3, Str. Lotrioara, nr.20, bl. V39, sc.2,
et.5, apt.80, CNP 1790606245428, pentru o durată a
mandatului până la data de 25.04.2017, cu o remuneraţie lunară, brută, de 2.000 lei şi modificarea corespunzătoare a Art.17 alin. 3 din Actul constitutiv al
Societăţii, care va avea următorul conţinut: „art.17
Administraţia Societăţii. Forma de administrare a
Societăţii este sistemul unitar. INDUSTRIALEXPORT
S.A. este administrată de un Consiliu de Administraţie
format din până la 5 membri, temporari, revocabili şi
reeligibili. Membrii Consiliului de administraţie sunt:
Bezerghianu Niculai, cetăţean român născut la data de
15.06.1960 în Municipiul Bucureşti, cu domiciliul în
Bucureşti, Aleea Potaisa, nr.3, bloc X1, scara A, etaj 1,
apt.5, sector 6, CNP 1600615400026, posesor al CI seria
RR, nr. 538855 eliberată de SPCEP S6, biroul nr.3 la
data de 02.09.2008, pentru o durată a mandatului până
la 25.04.2017 -Preşedinte. Iliuta Remus, cetăţean
român, născut la 02.11.1967 în com. Galateni, judeţul
Teleorman, cu domiciliul în Bucureşti, str. Nicolae G.
Caramfil, nr. 32, bl. 1B, scara 2, etaj 1, apt.12, sector 1,
CNP 1671102344243, posesor al CI, seria RR, nr 361464
eliberată de SPCEP S1, biroul nr.2 la data de 18.11.2005,
pentru o durată a mandatului până la 25.04.2017
-Administrator. Mihailov Sergiu, cetăţean român,
născut la data de 06.06.1979 în Chişinău, Republica
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ANUNȚURI

Moldova, legitimat cu CI seria RT număr 524007, eliberată la data de 26.10.2007 de către SPCEP S3 biroul
nr.3, domiciliat în Bucureşti, sector 3, Str. Lotrioara,
nr.20, bl. V39, sc.2, et.5, apt.80, CNP 1790606245428,
pentru o durată a mandatului până la data de
25.04.2017 -Administrator.” 5. Desfiinţarea şi radierea
din Registrul Comerţului Bucureşti a punctului de lucru
aparţinând Societăţii situat la următoarea adresa: Bucureşti Sectorul 1, Bulevardul Dacia, Nr. 59, Corp B,
Parter, CAM. 1-7. 6. Revocarea şi radierea de la Registrul Comerţului Bucureşti a directorului Ionescu
Adrian. 7. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de
Administraţie al Societăţii, dl. Bezerghianu Niculai,
pentru semnarea actului constitutiv actualizat al Societăţii, negocierea termenilor şi condiţiilor contractului cu
auditorul şi semnarea acestui contract, pentru realizarea
tuturor formalităţilor necesare în vederea efectuării
menţiunilor/ publicităţii corespunzătoare la Registrul
Comerţului Bucureşti, precum şi în faţa oricăror alte
autorităţi în drept, cu posibilitatea de a sub delega aceste
atribuţii către terţe persoane. *** Completarea ordinii
de zi:
În cel mult 15 zile de la publicarea prezentului Convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
unul sau mai mulţi acţionari ai Societăţii reprezentând,
individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul
social al acesteia, pot înainta Consiliului de Administraţie al Societăţii cereri privind introducerea unor noi
puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. Participarea la ședințele Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor: Acţionarii care
deţin acţiuni la purtător au drept de vot numai dacă
şi-au depus acţiunile la sediul Societăţii cu cel putin 5
zile înainte de Adunare. La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pot participa şi pot vota, direct
sau prin reprezentare în baza unei procuri special, toţi
acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la
data de 21.12.2015, stabilită ca dată de referinţă. Toţi
acţionarii reprezentaţi în baza unei procuri speciale se
vor asigura că aceste procuri vor fi depuse în original la
sediul social al Societăţii cu cel mult 48 de ore înainte de
data ședinței, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor. Procurile vor rămâne valabile pentru a
doua adunare, în cazul în care prima adunare este
amânată din cauza neîndeplinirii cerinţelor legale. În
cazul în care nu se vor îndeplini condiţiile legale privind
ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se
reprogramează pentru data de 12.01.2016, la aceeaşi
oră, în acelaşi loc și cu aceeași ordine de zi; data de
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referință stabilită pentru identificarea acţionarilor
îndreptăţiţi să participe şi să voteze în cadrul Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor rămâne aceeași.
Preşedintele Consiliului de Administraţie, Bezerghianu
Niculai.

LICITAȚII
Livius S.R.L., societate în faliment, prin lichidator, cu
sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
scoate la vânzare prin licitaţie, autoturism M1 Daewoo
Tico, an fabricaţie 2000, nefuncţionala, la preţ de material recuperabil, respectiv 245 lei (preţ fără TVA). Licitaţia se va ţine în data de 09.12.2015 ora 11:30, la sediul
lichidatorului din Ploieşti, iar în cazul în care bunul nu
va fi adjudecat, licitaţia se va ţine în data de 11.12.2015,
14.12.2015, 16.12.2015, 18.12.2015, 11.01.2016,
13.01.2016, 15.01.2016, 18.01.2016, 20.01.2016,
22.01.2016, 25.01.2016, 27.01.2016, 29.01.2016,
01.02.2016, 03.02.2016, 05.02.2016, 08.09.2016,
10.02.2016, 12.02.2016 la aceeaşi oră şi aceeaşi adresă.
Dosarul de prezentare şi condiţiile de participare se pot
obţine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax:
0244597808; mobil: 0761132931/0723357858; www.
andreiioan.ro.
Penitenciarul Botoşani, cu sediul în Botoşani, strada
I.C. Brătianu nr. 118, tel: 0231.515.937, int. 155, fax
0231.535.421, organizează licitaţie publică cu strigare, la
sediul unităţii, la data de 14.12.2015, orele 13.00, pentru
închirierea a 2 spaţii cu destinaţie punct comercial în
suprafaţă de 49,30 mp, respectiv 37,92 mp. I. Condiţiile
de participare la licitaţie sunt stabilite prin documentaţia descriptivă care se poate procura de la sediul
penitenciarului, serv. Logistică, începând cu data publicării anunţului, între orele 08.00 - 14.00 pe bază de solicitare scrisă. II. Preţul de pornire a licitaţiei pentru 1
metru pătrat este de: 35 lei/ lună, iar saltul de supralicitare este de minim 5 lei/ mp/ lună. Durata contractului
este de 2 ani. III. Cuantumul garanţiei de participare la
licitaţie este de 410 lei pentru spaţiul de 49,30 mp şi 310
lei pentru spaţiul de 37,92 mp. IV. Documentele de
calificare se depun la sediul Penitenciarului, termenul
limită de primire a acestora: 14.12.2015, orele 12.00. V.
În caz de neadjudecare la prima licitaţie, procedura se
va reorganiza la data de 29.12.2015, orele 12.00, iar în
caz de neadjudecare şi la această procedură, se va reorganiza la data 13.01.2016, orele 12.00.
Subscrisa VIA INSOLV SPRL scoate la vânzare incepand cu data de 07.12.2015 prin licitaţie publică: bunuri

mobile (Mitsubishi Pajero Sport 2005 -12.907,2 lei, ATV
Linhai 2008 -2.384,4 lei, ATV Linhai 2007 -2.133,2 lei,
Lincoln Limousine 1999-20.256,8 lei, Mercedes Benz
CL500-12.190 lei) la pretul de evaluare redus cu 60%,
autoturism M1G Hummer H1 la pretul de evaluare
redus cu 50%-24.649 lei, preturile nu includ TVA, apartinand SC Dog Protection SRL, ora 14.00. Persoanele
interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la
lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. In
cazul neadjudecării vânzarile vor fi reluate în zilele de
14.12.2015, 21.12.2015, 07.01.2016, respectiv 14.01.2016
la aceeasi ora la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244 519800.
Direcția Silvică Vâlcea, cu sediul în Rm. Vâlcea, str.
Carol I, nr. 37, cod poștal 240591, tel. 0250/735 840, fax.
0250/739 266, email office@valcea.rosilva.ro organizează în ziua de luni 21 Decembrie 2015, ora 11.00, la
sediul său, licitație publică deschisă cu strigare, pentru
vânzarea următoarelor mijloace fixe, scoase din funcțiune : Denumire mij. fix – 1. Platformă metalică; nr.
inventar – 48004; greutate estimată – tone - 131,4; 2.
2.Platformă metalică - 48005 - 131,4; 3. 3. Platformă
metalică - 48006 - 131,4; 4. Platformă metalică - 48007
- 131,4; 5. Platformă metalică - 48008 - 131,4; 6. Platformă metalică - 48009 - 131,4; 7. Platformă metalică 48010 - 131,4; 8. Ponton metalic - 48012 - 8,6; 9. Ponton
metalic - 48013 - 8,6; 10. Ponton metalic - 48014 - 8,6;
11. Ponton metalic - 48015 - 8,6; 12. Ponton metalic 48016 - 8,6; 13. Ponton metalic - 48017 - 8,6; 14. Ponton
metalic - 48018 - 8,6. Prețul de pornire la licitație este de
0.72 lei/kg fără T.V.A. Saltul de supralicitare este de 0.05
lei/kg fără T.V.A. Garanția de participare pentru o
platformă metalică este de 4730 lei fără T.V.A. Garanția
de participare pentru un ponton metalic este de 310 lei
fără T.V.A. Cheltuieli de participare - 100 lei/participant
TVA inclus. Contravaloarea caietului de sarcini - 100
lei/buc TVA inclus. La licitație poate participa orice
persoană fizică sau juridică,care prezintă, până la data
de 18 decembrie 2015, ora 14.00 la sediul vânzătorului,
următoarele: - cererea de înscriere la licitație,cu specificarea activelor pentru care licitează; - documentele care
certifică identitatea și calitatea ofertantului, respectiv: a)
pentru persoane juridice române și persoane fizice înregistrate la O.N.R.C.: certificatul constatator, eliberat de
ONRC și Certificatul Unic de Înregistrare. b) pentru
persoane juridice străine, copia actului de înmatriculare
a societății comerciale (tradus în limba română și legalizat); c) pentru persoane fizice române: copie a actului
de identitate; d) pentru persoane fizice străine: copie a
actului de identitate tradus în limba română și legalizat.
- dovada achitării garanției la activele pe care le licitează și a tarifului de participare. - dacă este cazul,
împuternicirea acordată reprezentantului ofertantului.
Documentele depuse vor fi prezentate și în original sau
în copie legalizată pentru stabilirea conformității documentelor depuse. Mijloacele fixe sunt amplasate pe lacul
Brădișor din com. Malaia, jud. Vâlcea și sunt în gestiunea Păstrăvăriei Brădișor. Operațiunea de dezmembrare este în sarcina cumpărătorului, iar fierul vechi
rezultat se cântărește în prezenta vânzătorului și se
valorifică cumpărătorului la prețul adjudecat de acesta
la licitație. Relații suplimentare se pot obține: ing.
Oprescu Ion, telefon 0730652565 sau de la biroul
producție din cadrul Direcției Silvice Vâlcea.
Anunţ privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de
masă lemnoasă: Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică
Argeş, str. Trivale nr. 82, Mun. Piteşti, jud. Argeş,
tel.0248/213434; fax 0248/214099, e-mail office@silvapit.
ro. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 14 decembrie 2015,
ora 10.00. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Direcţiei
Silvice Argeş, str. Trivale nr. 82, Mun. Pitesti, jud. Arges.
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 publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015. Data şi ora organizării
preselecţiei: 09 decembrie 2015, ora 10.00. Data şi
ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia
pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 08 decembrie
2015, ora 16.30. Lista partizilor/loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare
pentru fiecare partidă/lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.ro. Volumul total de
masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 4705.92
m3, din care pe sortimente: lemn pentru cherestea:
4264.48 (m3); lemn rotund de foioase şi răşinoase
pentru construcţii: 350.63 (m3); lemn de foc: 88.97
(m3); cherestea : 1.85 (m3) şi, respectiv, pe specii şi
grupe de specii: răşinoase: 414.04 (m3); fag: 3690.84
(m3); stejar, gorun: 181.74 (m3); cer, gârniţă: 110.71
(m3); salcâm: 53.83 (m3); cireş: 63.26 (m3); paltin:
125.33 (m3); tei: 2 (m3); plop: 26.94 (m3); - diverse tari:
20.62 (m3); diverse moi: 16.51 (m3). Masa lemnoasă
fasonată oferită spre vânzare de la O.S. Aninoasa ,
Cotmeana, Curtea de Argeş, Domneşti, Muşăteşti,
Şuici, Vidraru provine din fondul forestier proprietate
publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC). Masa lemnoasă fasonată oferită
spre vânzare de la O.S. Câmpulung, Costeşti, Piteşti şi
Topoloveni provine din fondul forestier proprietate
publică a statului, necertificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC). Masa lemnoasă fasonată rămasă
neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se va putea

adjudeca, prin negociere, în condiţiile prevăzute de
reglementările în vigoare, urmând a fi oferită la o nouă
licitaţie. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul
organizatorului licitaţiei începând cu data de: 07.12.2015.
Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Pentru participarea la licitatie, solicitantul trebuie să
depună, anterior datei preselecţiei, o cerere de înscriere la
licitaţie, la care trebuie să anexeze următoarele documente, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al operatorului
economic: a) actul constitutiv al operatorului economic/
grupului de operatori economici; b) documentul de înregistrare a operatorului economic/grupului de operatori
economici la oficiul registrului comerţului sau, după caz,
documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici/grupurilor de operatori economici
străini; c) certificatul constatator privind operatorul
economic/grupul de operatori economici, eliberat de
oficiul registrul comerţului, prin serviciul online Info
Cert, cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de data
preselecţiei; d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de
operatori economici că nu are datorii restante faţă de
administratorii fondului forestier proprietate publică a
statului; e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenţa /neapartenenţa la un grup de operatori economici,
aşa cum este definit la art. 1 lit. e) din HG 924/2015; f)
declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal
al operatorului economic /grupului de operatori economici privind capacitatea proprie de procesare pentru
operatorii economici care cumpără masă lemnoasă în
condiţiile art.7 din HG 924/2015. Documentele prevăzute
mai sus se depun la registratura Direcţiei Silvice Argeş
sau se pot trimite prin poştă, fax sau prin poşta electronică în format pdf. Operatorii economici/grupurile de
operatori economici care nu au sediul în România depun
documentele de înscriere la licitaţie atât în limba oficială
a ţării de origine, cât şi traduceri oficiale ale acestora în
limba română. Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul
maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de
sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/
grupului de operatori economici adjudecatar, atrage
anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi
pierderea garanţiei de contractare aferente. Lista partizilor/loturilor şi caietul de sarcini se pot consulta la sediul
D.S. Argeş, la sediile ocoalelor silvice din subordine şi pe
internet la adresa www.rosilva.ro. Pentru informaţii şi
date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: D.S. Argeş-Birou Tehnic - persoana de contact Irinel
ŞUŞALĂ, tel. 0731800338 , 0248/213434, fax 0248214099.

PIERDERI
Carnet student pierdut, nume Toaje Ştefan –Universitatea Politehnica. Declar nul.
Pierdut atestat marfă nr. 0313563000 și atestat ADR
nr. 043271 pe numele: Hosu Gheorghe– Adrian. Se
declară nule.
Declar pierdută (nulă) legitimaţie de acces nr.
3062/1683 eliberată de Camera Deputaţilor pe numele
Sava Ioana- Cristina.
S.C. Vogue Lux Amanet S.R.L., sediul oraș Chitila, str.
Lalelelor nr.39, bl. P/8, sc.A, ap.2, jud. Ilfov, C.U.I.
32051800, J23/2232/2013, declar pierdut certificat de
înregistrare seria B nr. 2813080.
Pierdut legitimație de student pe numele Grozea F.
Cosmin- Marcel, emisă de Universitatea Politehnică
București. O declar nulă.
Declar pierdut proces verbal de predare primire a locuinței al contractului de vânzare- cumpărare nr. 24128U,
din 25.03.1992, încheiat cu I.C.R.A.L. Vitan pe numele
Suciu Mihaela. Îl declar nul.
Moștenitorii defunctului Velea Gheorghe sunt invitați la
biroul notarial Grigore Mihaela cu adresa în București
șos. Ștefan cel Mare nr.38, bl.30A, sc.1, et.1, ap.4, sector
2, în vederea succesiunii terenului din Otopeni. Relații la
tel. 0724754903.
S.C. TWINS Downtown S.R.L., sediul social în sectorul
2, București, J40/12755/2010, C.U.I. 27851688, declară
pierderea adresei ANAF, privind înregistrarea casei de
marcat marca DATECS model DP25 cu seria 25017843,
precum și cărțile de intervenții și registrul special
aferente, pentru punctul de lucru din str. Gabroveni
nr.6-8, Sectorul 3, Bucureşti.
C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichidator
judiciar a debitoarei SC Oktarakar SRL cu sediul în Sat
Ploscuteni nr. 339, comuna Ploscuteni, judeţul Vrancea,
J39/192/2010, CUI 26890271, declară certificatul de
înmatriculare şi statutul/anexele pierdute/nule.
C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichidator
judiciar a debitoarei SC Mac Interpart SRL cu sediul
în Municipiul Focşani, str. Culturii nr. 7, bl. 7, sc. 1, ap.
11, judeţul Vrancea, J39/647/2007, CUI 22173401,
declară certificatul de înmatriculare şi statutul /anexele
pierdute /nule.

