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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru
Electrotehnică- ICMET Craiova
organizează concurs pentru ocuparea
postului de Director Ştiinţific.
Obiectul principal de activitate al
ICMET Craiova este “Cercetare şi
dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi
inginerie” (cod CAEN 7219) şi este
stabilit prin HG nr.81/11.02.1999,
modificată prin HG nr.1495/2008,
privind organizarea şi funcţionarea
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru
Electrotehnică- ICMET Craiova.
Concursul se va desfăşura la sediul
ICMET Craiova din Bvd.Decebal,
nr.118A, Craiova, în data de
08.06.2016, începând cu ora 9.00.
Data limită de depunere a dosarului:
02.06.2016, ora 14.00. Metodologia de
concurs, Regulamentul de desfăşurare a concursului, Criteriile de
selecţie, Cerinţele postului, etc. se
obţin de pe pagina web a institutului:
www.icmet.ro, sau de la sediul
unităţii. Informaţii suplimentare se
pot obţine la numărul de telefon
0747.034.859 (în intervalul orar 8.0017.00) sau la adresa de e-mail: nela@
icmet.ro
l În conformitate cu prevederile
art.43 din Hotărârea Guvernului nr.
611/2008 privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Fondurilor
Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sector 1, organizează
în data de 19.05.2016, ora 10,00
concurs de recrutare pentru ocuparea
următoarei funcții publice temporar
vacantă: expert, clasa I, grad profesional asistent– Serviciul Gestionare
Program, Evaluare şi Aprobare
Proiecte, Direcția Gestionare
Program, Evaluare şi Monitorizare
Proiecte, Direcția Generală Asistență
Tehnică. Condiţii necesare ocupării
postului: studii universitare de licenţă
aboslvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul ştiințe economice/ juridice/
inginereşti/ administrative, vechime
în specialitatea studiilor minim 1 an.
Condițiile de participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi
alte informații necesare sunt afişate
la sediul instituției şi pe site-ul www.
fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs se
depun în termen de 8 zile de la data
publicării prezentului anunț, la sediul
ministerului.
l În conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Fondurilor Europene, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea unui post

vacant de natură contractuală de:
consilier gradul IA– Direcția Juridică, Soluționare Contestații, Politici
Publice şi Relația cu Parlamentul.
Condiţii necesare ocupării postului:
studii universitare de licenţă aboslvite cu diplomă/ studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă, vechime în
specialitatea studiilor de mimim 1 an.
Concursul se organizează la sediul
Ministerului Fondurilor Europene
din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sect.
1, Bucureşti şi va consta în proba
scrisă în data de 30.05.2016, ora
10,00 şi interviu (data interviului va fi
comunicată la afişarea rezultatelor
probei scrise). Dosarele de concurs
vor conține documentele prevăzute la
art. 6 din Hotărârea Guvernului nr.
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi se depun la sediul
Ministerului Fondurilor Europene în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării prezentului anunț
(termen limită 19.05.2016). Condițiile
de participare şi de desfăşurare a
concursului, bibliografia şi alte informații necesare sunt afişate la sediul
instituției şi pe site-ul www.
fonduri-ue.ro. Relații suplimentare se
pot obține la tel.: 0372.838.669 sau la
sediul Ministerului Fondurilor Europene– Direcția Economică şi Resurse
Umane.
l U.M. 02402 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează
concurs pentru ocuparea, a 2 (două)
posturi temporar vacante de personal
civil contractual, de execuţie contabil
II, cu studii medii, cu minim 6 luni
vechime în muncă până la data
depunerii dosarului, astfel:
-20.05.2016, ora 10.00– proba scrisă,
iar în eventualitatea înscrierii a unui
număr mai mare de 30 de candidaţi,
se organizează seria a-II-a de la ora
13.00; -26.05.2016, ora 09.00–
interviu, iar în eventualitatea
înscrierii a unui număr mai mare de
30 de candidaţi, se organizează seria
a-II-a de la ora 13.00; -data limită de
depunere a dosarelor– 12.05.2016,
ora 16.00. Depunerea dosarelor se va
face la sediul U.M. 02402 Bucureşti,
str. Thomas Masaryk nr.22, sector 2,
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice. Concursul se va desfăşura la
sediul U.M. 02409 Bucureşti, b-dul.
Nicolae Grigorescu nr.12, sector 3.
Datele de contact ale secretariatului,
la telefon: 021.211.38.13 int.111.
l U.M. 02421 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează
concurs pentru ocuparea, a 2 (două)
posturi temporar vacante de personal
civil contractual, de execuţie contabil
II, cu studii medii, cu minim 6 luni
vechime în muncă până la data
depunerii dosarului, astfel:
-20.05.2016, ora 10.00 –proba scrisă,
iar în eventualitatea înscrierii a unui
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număr mai mare de 30 de candidaţi,
se organizează seria a-II-a de la ora
13.00; -26.05.2016, ora 09.00 –
interviu, iar în eventualitatea
înscrierii a unui număr mai mare de
30 de candidaţi, se organizează seria
a II-a de la ora 13.00; -data limită de
depunere a dosarelor– 12.05.2016,
ora 16.00. Depunerea dosarelor se va
face la sediul U.M. 02421 Bucureşti,
str.11 Iunie nr.2, sector 4, unde vor fi
afişate şi detaliile organizatorice.
Concursul se va desfăşura la sediul
U.M. 02409 Bucureşti, b-dul. Nicolae
Grigorescu nr.12, sector 3. Datele de
contact ale secretariatului, la telefon:
021.336.78.20 int.104.
l U.M. 02457 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează
concurs pentru ocuparea, a 2 (două)
posturi temporar- vacante de
personal civil contractual, de
execuţie, contabil II, cu studii medii,
cu minim 6 luni vechime în muncă
până la data depunerii dosarului,
astfel: -20.05.2016, ora 10.00 –proba
scrisă, iar în eventualitatea înscrierii
a unui număr mai mare de 30 de
candidaţi, se organizează seria a II-a
de la ora 13.00; -26.05.2016, ora 09.00
–interviu, iar în eventualitatea
înscrierii a unui număr mai mare de
30 de candidaţi, se organizează seria
a II-a de la ora 13.00; -data limită de
depunere a dosarelor– 12.05.2016,
ora 16.00. Depunerea dosarelor se va
face la sediul U.M. 02457 Bucureşti,
B-dul Iuliu Maniu nr. 13, Sector 6,
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice. Concursul se va desfăşura la
sediul U.M. 02409 Bucureşti, b-dul.
Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3.
Datele de contact ale secretariatului,
la telefon: 021.411.31.41 /111.
l U.M. 02431 Bucureşti, din M.
Ap.N., organizează concurs pentru
ocuparea a 2 (două) posturi temporar
vacante de personal civil contractual,
de execuţie, contabil II, studii medii,
minim 6 luni vechime în muncă până
la data depunerii dosarului, astfel:
-20.05.2016, ora 10.00 –proba scrisă,
iar în cazul unui număr mai mare de
30 de candidaţi, se organizează seria
II de la ora 13.00; -26.05.2016, ora
09.00 –interviu, iar în cazul unui
număr mai mare de 30 de candidaţi,
se organizează seria II de la ora
13.00; -data limită a depunerii dosarelor– 12.05.2016, ora 16.00. Depunerea dosarelor se va face la sediul
U.M. 02431 Bucureşti, şos. Panduri,
nr.24, sector 5, unde vor fi afişate şi
detaliile organizatorice. Concursul se
va desfăşura la sediul U.M. 02409
Bucureşti, b-dul Nicolae Grigorescu,
nr.12, sector 3. Datele de contact ale
secretariatului, la telefon:
021.410.13.41.
l Primăria Oraşului Bragadiru,
judeţul Ilfov, în temeiul H.G.
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, scoate la concurs
postul contractual vacant de: Şofervechime în muncă minim 5 ani,
studii generale. Data limită depunere
dosare: 19.05.2016, orele 16:00, la
sediul Primăriei Oraş Bragadiru.
Concursul începe în data de:
27.05.2016, orele 10:00– proba scrisă
şi se desfăşoară la sediul Primăriei
Oraş Bragadiru, judeţul Ilfov.
Anunţul, bibliografia şi tematica de
concurs se află afişate la avizierul
unităţii şi pe site-ul unităţii. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei Oraş Bragadiru sau la
telefon 021/4480795, interior 113.
Persoana de contact: Ghebea Liliana.

şeşti, nr. 52, judeţul Teleorman,
ora-8.30 în data de 25 Mai 2016 în
dosarul nr.1049/292/2014 -partaj cu
Bucur Ali-Izi şi alţii.
l Pârâţii cu domiciliul necunoscut
Constantin Dumitru lui Mihaila,
Pausan Virgil, Lazar Saveta nascută
Ros sunt citaţi în 28.06.2016 la Judecătoria Năsăud în dosarul
373/265/2013
l Ghenţ Elena este citată la data de
3.06.2016, ora 09:00, Judecătoria
Reşiţa, jud. Caraş-Severin, sala 14, în
dosar numărul 4474/290/2015, pentru
divorţ si pensie întreţinere, în proces
cu Ghenţ Pavel.
l Se citează la Judecătoria Iaşi, la
12.05.2016, orele 8.30, în dosar nr.
15704/245/2015, numita Ignat Ecaterina din Sineşti- Iaşi în proces cu
Poftală Ecaterina din Sineşti- Iaşi
pentru anulare titluri de proprietate.
l Rojişteanu Adrian şi Rojişteanu
Elena, cu domiciliul în comuna
Daneţi, sat Daneţi, judeţul Dolj,
cheamă în judecată pe Rădulescu
Luminiţa în dosar nr.3216/215/2015,
la Judecătoria Craiova, Complet
Cf2, ora 10.30, data 18.05.2016,
aspect revendicare imobiliară.
l Se citeaza paratul Dumitrascu I.
Cristian cu ultimul domiciliu
cunoscut in mun. Ploiesti, str. Trotus,
nr. 5, jud. Prahova, în proces cu
Dumitrascu Nicolae Florin si Voda
A r t e m i z a , î n d o s a r u l n r.
11568/200/2015, al Judecătoriei
Buzău, cu termen de judecată la data
de 06.05.2016, ora 9.00, având ca
obiect „constatare calitate de unici
mostenitori si partaj succesoral.
l Toderascu Tiberiu Marian, domiciliat in sat si com. Greaca, jud.
Giurgiu, este chemat la Judecatoria
Iasi, camera Sala 1, complet C36M,
in ziua de 23 mai 2016, ora 8.30, in
calitate de parat , dosar nr.
17355/245/2015, in proces cu Argint
Maria Alexandra pentru exercitarea
autoritatii parintesti, stabilire domiciliu minor, pensie de intretinere.
l La data de 17 mai 2016, ora 10.00,
la BNP Marin Ion şi Ion CătălinSPN, cu sediul în Braşov, Calea Bucureşti nr. 46, bl. S21, ap. 1, jud. Braşov,
are loc dezbaterea succesiunii după
defunctul Borzea Dumitru- Eugen,
decedat la 29 octombrie 2015. Eventualii moştenitori sunt aşteptați la birou,
la data şi ora precizate mai sus.
l Piţigoi Elena Viorica (fostă Ioniţă),
r e c l a m a n t ă î n d o s a r u l n r.
36199/245/2012, al Judecătoriei Iaşi,
chem în judecată pe pârâtele Ioniţă
Alina Luciana şi Ioniţă Lucreţia cu
domciliul în Iaşi, str. Anton Crihan
nr. 6, bloc D21, Galata 1, Etaj 3, ap.
11, pentru termenul din 25 mai 2016,
ora 8.30, la Judecătoria Iaşi, Secţia
civilă, sala 7, C 25, în calitate de
pârâte pentru Fond – succesiune,
ieşire din indiviziune, adresa Str.
Anastasie Panu nr. 25.
l Furțea Magdalena Marcela se
citează în calitate de moştenitoare
legală (nepoată de frate postdecedat)
a defunctei Nicolaescu Eugenia, în
data de 17.05.2016, ora 10.00, la
Biroul Individual Notarial Ionaş
Alexandru Mihai, la sediul din Municipiul Braşov, Bld. 15 Noiembrie, nr.
76, judeţul Braşov- dezbatere succesorală, dosar succesoral nr. 15/2016.

CITAȚII

DIVERSE

l Rotariu Silviu şi Rotariu Eva sunt
chemați la Judecătoria Braşov, în
dos. 10796/197/2015, în data de
11.05.2016, sala J1, ora 9.00, pentru
constatare nulitate act juridic.

l Expert Am IPURL notifică deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei Green
Plast SRL, C.U.I. 16883528, dosar
1304/121/2016, Tribunalul Galaţi –
Secţia aIIa Civilă.

l Se citează Susanne Klenk la Judecătoria Roşiorii de Vede, str .Mără-

l Evrika Insolvency IPURL, repre-

zentata prin asociat coordonator
Liscan Aurel, anunta prin prezenta,
numirea acesteia in calitate de lichidator judiciar a debitoarei Alpha
Brand Invest SRL cu sediul in Bucureşti Sectorul 2, Str. Mihai Eminescu,
N r. 1 8 3 , C U I 3 1 6 3 2 8 2 ,
J40/8345/2006, cu indeplinirea atributiilor prevazute de legea 85/20006,
conform incheierii de sedinta din
data de 19.04.2016 pronuntata de
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII a
Civila in dosar nr. 31695/3/2011, prin
care s-a dipus înlocuirea lichidatorului judiciar BDO Business Restructuring SPRL cu lichidatorul judiciar
Evrika Insolvency IPURL.

ADUNĂRI GENERALE
l Comunicat: Consiliul de Administraţie al Societăţii Complex Comet
S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd.
Timişoara nr. 84, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/391/1991,
C.I.F.: RO2622360, informează
publicul asupra faptului că Raportul
Anual la 31.12.2015 poate fi consultat
la sediul societăţii din Bucureşti, Bd.
Timişoara nr.84, sector 6, sau pe
pagina de web a societăţii www.
complexcomet.ro. Raportul Anual la
31.12.2015 a fost transmis către
ATS-AeRO –B.V.B. Romania şi ASF
Romania, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii
sau la nr. de telefon: 021/444.18.66.
S.C. Complex Comet S.A. informează publicul larg ca situaţiile
financiare ale societăţii la data de
31.12.2015 aferente anului 2015 au
fost auditate.

LICITAȚII
l Erată la anunțul din 20.04.2016 al
Clubului Sportiv Municipal Slatina
-pentru licitația privind închirierea
spațiului destinat comerț -alimentație
publică. Se modifică data depunerii
ofertelor din 10.04.2016 în
10.05.2016. Celelalte elemente din
anunț rămân neschimbate.
l 1.S.C.FISE Electrica SERV S.A.SISE Electrica Transilvania Nord,
cu sediul în Cluj Napoca, str.Taberei,
nr.20, Tel. /Fax: +40372.640.394,
achiziţionează „Lavete bumbac” în
cantităţile şi condiţiile prevăzute în
documentaţia de atribuire. Adresa la
care se poate solicita documentaţia
de atribuire: SISE Transilvania
Nord, Cluj Napoca, str.Taberei,
nr.20, Tel./Fax: +40372.640.394.
Documentaţia de atribuire se pune
la dispoziţia operatorilor economici,
în urma solicitării acestora. 2.Procedura aplicată: licitaţie deschisă.
3.Locul de livrare a produselor:
conform specificaţiilor din documentaţia de atribuire. 4.Durata
acordului cadru: 12 luni. 5.Data
limită de primire a ofertelor:
19.05.2016, ora 11.30. Data deschiderii ofertelor: 19.05.2016, ora 12.00.
6.Adresa la care se depun ofertele:
sediul SISE Transilvania Nord, Cluj
Napoca, str. Taberei, nr.20, secretariat general. 7.Limba de redactare a
ofertelor: limba română.

l Comuna Bascov scoate la vânzare
prin licitaţie publică cu strigare
imobilul situat în Com. Bascov, langa
blocul C2, parter, jud. Arges, compus
din teren in suprafata de 102.68 mp
si constructie cu destinatia de spatiu
comercial, regim de inaltime parter,
cu suprafata utila de 89.06 mp,
înscris în C.f. cu nr. 85924 a localitatii
Bascov, nr. cadastral 1268, 1268- C2,
imobilul se af la in proprietatea
comunei Bascov. Se noteaza dreptul
de ipoteca legala in favoarea SC
VATRADOR COMP SRL sub C1 din
cartea funciara 85924 UAT Bascov.
Transferul proprietatii catre cumparator se va face fara ipoteca. Data,
ora şi locul licitaţiei: 27.05.2016, ora
13:00, la sediu Primăriei comunei
Bascov – Sala de consiliu - parter, din
localitatea Bascov, str. Paisesti DN,
nr.125, jud. Arges. Preţul de pornire
al licitaţiei este de 37.100 euro echivalent a 164.817 lei conform Raportului
de evaluare. Condiţiile privind
înscrierea la licitaţie sunt: constituirea garanţiei de participare la licitaţie, inclusiv toate documentele
necesare; solicitarea şi primirea caietului de sarcini aferent licitaţiei,
contra cost, incepand cu data de
05.05.2016 de la Comp. Oficiu juridic
– Primaria Bascov; termenul limita
de depunere a documentelor de participare la licitatie este 26.05.2016, ora
15.00
l C.N. Administraţia Porturilor
Dunării Fluviale S.A. Giurgiu organizează, în data de 25.05.2016, ora 11ºº,
la sediul companiei din Giurgiu, şos.
Portului nr.1, licitaţie publică deschisă
cu strigare pentru închirierea suprafeţei de 550 mp teritoriu portuar, din
Portul de Pasageri Drobeta Turnu
Severin, judeţul Mehedinţi. Închirierea teritoriului portuar se va face
pentru desfăşurarea de activităţi
portuare, prin licitaţie publică
deschisă cu strigare în conformitate
cu prevederile: -H.G. nr.520/1998
privind înfiinţarea C.N. A.P.D.F. S.A.
Giurgiu, modificată şi completată cu
H.G nr. 596 / 13.05.2009; -O.G.nr.
22/1999 republicată, privind administrarea porturilor şi căilor navigabile,
utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului
public al statului, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval
în porturi şi pe căile navigabile interioare; -Ordinul M.T.I nr.1286/2012
pentru aprobarea Regulamentului
privind închirierea infrastructurii de
transport naval care aparţine domeniului public al statului şi este concesionată administraţiilor portuare şi/
sau de căi navigabile interioare.
Documentaţia de licitaţie, în valoare
de 100 lei, la care se adaugă T.V.A.,
poate fi achiziţionată de la sediul C.N.
A.P.D.F. S.A. GIURGIU, şos.
Portului, nr. 1, începând cu data de
09.05.2016, iar ofertele pot fi depuse
la sediul C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu
din Municipiul GIURGIU, şos.
Portului nr.1, până la data de
23.05.2016, ora 14:30. Precizăm că nu
se percepe taxă de participare la licitaţie. Informaţii suplimentare pot fi
obţinute la telefon nr. 0246/213003,
fax 021/3110521, e-mail patrimoniu @apdf.ro.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa. Serviciul
F i s c a l O r ă ş e n e s c P u c i o a s a . D o s a r d e e x e c u t a r e n r.
2540322296183/09.12.2008. Nr. 8754 din 03.05.2016. Anunţul
privind anularea licitaţiei a-I-a din data: Anul 2016, Luna Mai,
Ziua 03. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa
- Serviciul Fiscal Orăşenesc Pucioasa, aduce la cunoştinţa
persoanelor interesate, anularea licitaţiei (I-a) publicată prin
anunţul nr. 7952 din data de 20.04.2016, privind vânzarea de
bunuri imobile organizată în ziua de 17.05.2016, orele 12.00, la
sediul din localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, aparţinând
debitorului Popescu Elena, cu domiciliul în localitatea Sinaia, str.
Calea Moroeni, nr. 30, bl. 12, sc. B, ap. 21, judeţul Prahova,
conform Referatului nr. 8656/28.04.2016. Pentru informaţii
suplimentare vă puteţi adresa la sediul SFO Pucioasa sau la
numărul de telefon 0245.760698. Data aﬁşării: 05.05.2016.

ANUNȚURI
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l 1.Denumirea, adresa, număr de
telefon, fax, e-mail ale autorităţii
contractante: Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară URBTRANS, Cod
fiscal: 23853430, cu sediul în Piatra
Neamţ, str.Ştefan cel Mare, nr.6, jud.
Neamţ, cod poştal: 610101, tel./fax:
0233.231.210, e-mail: urbtrans2008@
gmail.com. 2.Modalitatea de
gestiune: -Hotărârea AGA
URBTRANS nr.3 din 31.03.2016;
-Municipiul Piatra Neamţ; -trasee
secundare: M1: Borzogheanu -Şcoala
Nr.10 -Bloc Turn -Spital -Piaţa
Mărăţei -1 Mai -Gara Veche; M2:
Borzogheanu -Şcoala Nr.10 -Bloc
Tu r n - S p i t a l - P i a ţ a M ă r ă ţ e i
-Dedeman; M3: Liceul Auto -Biserica
Nouă -Unic -Orion -Bloc 40 Dărmăneşti -Liceul Gheorghe Asachi; M4:
Bloc 40 Dărmăneşti -Orion -Cec
Bank -Spital -Piaţa Mărăţei -1 Mai
-Gara Veche; M5: Bloc 40 Dărmăneşti -Orion -Hotel Ceahlău -Gara (4
Curse Gară -Piaţa Centrală -Bâtca
Doamnei); M6: Practiker -Orion -Cec
Bank -Spital -Piaţa Mărăţei
-Dedeman; M7: Ita -Şcoala Nr.10
-Piaţa Centrală -Orion -Ciritei; M8:
Văleni -Restaurant Căprioara -Piaţa
Centrală -Hotel Central -Gară
-Punte Ştrand. 3.Serviciul care
urmează să fie prestat: -serviciul de
transport public local de persoane
prin curse regulate. 4.Durata
contractului de delegare a gestiunii: 6
ani. 5.Denumirea, adresa, nr.de
telefon şi de fax şi adresa de e-mail a
persoanei de la care se poate solicita
documentaţia de atribuire: a)Cucoreanu Ioan, ADI URBTRANS, cod
fiscal: 23853430, cu sediul în Piatra
Neamţ, str.Ştefan cel Mare, nr.6, jud.
Neamţ, cod poştal: 610101, tel./fax:
0233.231.210, e-mail: urbtrans2008@
gmail.com; b)modalitatea de obţinere
a documentaţiei: pe suport de hârtie.
6.Costul şi condiţiile de plată în
vedera obţinerii documentaţiei de
atribuire: 200Lei în numerar sau cu

ordin de plată pe adresa
U R B T R A N S î n c o n t u l n r.
RO88BRDE280SV25816942800
deschis la BRD Sucursala Piatra
Neamţ. 7.Termen limită de depunere
a ofertelor: a)15.06.2016, ora 15.00; b)
adresa la care se depun ofertele:
A.D.I.URBTRANS, str.Ştefan cel
Mare, nr.6, Piatra Neamţ. 8.Data, ora
şi locul deschiderii ofertelor:
16.06.2016, ora 10.00, la sediul ADI
URBTRANS. 9.Garanţii solicitate: a)
garanţie de participare 5.000Lei cu
numerar sau ordin de plată; b)
garanţie de bună execuţie 2.000Lei/
mijloc de transport activ -la
semnarea contractului. 10.Durata de
valabilitate a ofertei: 60 zile (de la
data depunerii ofertei).
l Administraţia Naţională “Apele
Române”- Administraţia Bazinală de
Apă Siret cu sediul în Bacău, str.
Cuza Vodă nr.1, judeţul Bacău, cod
600274, tel.0234 541646, fax 0234
510050, în calitate de unitate locatoare, anunţă: organizarea în data de
25 mai 2016 a licitaţiilor publice cu
ofertă în plic închis privind închirierea de bunuri imobile, terenuri
situate în albiile minore ale râurilor,
pe raza judeţelor Vrancea, Neamţ,
Suceava, Iaşi şi Bacău. Închirierea
are ca scop înlăturarea materialului
aluvionar (exploatare agregate minerale) pentru asigurarea scurgerii
optime în albie. Durata închirierii
este de 2 ani. Garanţia de participare
este de 10% din valoarea minimă a
chiriei anuale, respectiv 0,56 lei/mp/
an, pentru fiecare dintre următoarele
bunuri imobile: Judeţul Vrancea /
Râu Milcov / Aval Peco Unirea /
Odobeşti, Vârteşcoiu / 52.930 mp.
Judeţul Neamţ / Râu Siret / Rocna/
Icuşeşti / 30.000 mp. Rotunda 1/
Doljeşti / 10.000 mp. Râu Bistriţa /
Costişa 1/ Costişa / 38.000 mp.
Judeţul Suceava / Râu Suceviţa /
Bădeuţi confl.r.Suceava / Milişăuţi /

7.060 mp. Râu Siret / Poiana 1 /
Dolhasca / 12.000 mp. Râu Suceava /
Udeşti / Udeşti / 13.000 mp. Râu
Râşca / Râşca / Râşca / 10.000 mp.
Judeţul Iaşi / Râu Siret / Răchiteni
Sud / Răchiteni / 20.000 mp. Judeţul
Bacău / Râu Siret / Hârleşti amonte/
Filipeşti/ 29.000 mp. Râu Valea Rece
/ Ester / Lunca de Jos /17.500 mp.
Garanţia de participare poate fi
constituită sub forma unei scrisori de
garanţie bancară eliberată de o bancă
din România în favoarea unităţii
locatoare sau a unui ordin de plată,
confirmat prin extras de cont, în
contul RO51TREZ0615005XXX013935Trezoreria Bacău, CIF 33839263.
Condiţiile de participare sunt precizate în caietul de sarcini. Ofertele
vor fi depuse în data de 25.05.2016,
urmând a fi deschise în aceeaşi zi la
ora 10. Caietul de sarcini, în valoare
de 1.250,00 lei, poate fi achiziţionat
de la sediul Administraţiei Bazinale
de Apă Siret - birou Patrimoniu sau
cu ordin de plata în contul RO
69TREZ 061502201X013928 - Trezoreria Bacău CIF: RO18264854, începând cu data de 09.05.2016 şi până în
ziua anterioară desfăşurării licitaţiilor. Valabilitatea obligatorie a ofertei
este de 90 de zile de la data deschiderii acesteia. Prezentul anunţ este
postat pe site-ul www.rowater.ro/
dasiret la rubrica anunţuri - licitaţii
active.
l Anunţ privind organizarea licitației de vânzare a masei lemnoase pe
picior. Organizatorul licitației:
Comuna Bixad, str. Ciucului nr. 558,
județul Covasna, tel. 2067-365983,
fax. 0267-365979, e-mail: comunabixad@yahoo.com. Data şi ora desfăşurării licitației: 23.05.2016, ora
10,00. Locul desfăşurării licitației:
Primăria comunei Bixad, str.
Ciucului nr. 558, județul Covasna.
Tipul licitației: licitație publică cu
strigare. Licitația 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 preselecției:
16.05.2016, ora 10,oo. Data şi ora
limită până la care poate fi depusă
documentația pentru preselectie:
13.05.2016, ora 14,oo. Lista partizilor
care se licitează, prețul de pornire a
licitației şi pasul de licitare pentru
fiecare partidă, sunt afişate la sediul
organizatorului: NR. Crt. / Nr.
partidă / Preț pornire licitație, lei/mc
/ Pasul de licitatie (lei). 1. / J379 /
42,16 / 2. 2. / J382 / 79,64 / 4. 3. / J464
/ 165,78 / 8. 4. / J467 / 167,98 / 8. 5. /
J466 / 176,32 / 9. 6. / J465 / 161,54 / 8.
7. / J471 / 54,54 / 3. Volumul total de
masă lemnoasă pe picior oferit la
licitație: 3080 mc, din care pe natură
de produse: Produse principale: 2322
mc. Produse secundare: 758 mc. Şi
respectiv, pe specii şi grupe de specii:
Răşinoase – 687 mc; Fag – 2035 mc;
Diverse tari – 245 mc; Diverse moi –
113 mc. Masa lemnoasă pe picior
oferită spre vânzare nu provine din
fondul forestier proprietate publică
certificat. Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul organizatorului
licitației începând cu data de
09.05.2016, la sediul Primăriei
comunei Bixad. Pentru informații şi
date suplimentare vă puteți adresa
organizatorului licitației: Bacs
Marton Csaba, nr. telefon: 0267365983. Organizator Comuna Bixad,
Reprezentat prin Primar Bacs
Marton Csaba.
l Centrul Chinologic Sibiu, cu
sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.
157, tel 0269-23.51.81, fax 026924.00.90, cod fiscal 4240928, cont
IBAN RO 42TREZ5765005
XXX000209 deschis la Trezoreria
Sibiu, organizează licitaţie publică cu
strigare pentru valorificarea a 2 câini

de serviciu. Animalele de serviciu
pot fi văzute la sediul Centrului
Chinologic Sibiu la data de
11.05.2016, între orele 09 :00-14:00.
Licitaţia va avea loc în data de
23.05.2016, ora 12 :00, la sediul
Centrului Chinologic Sibiu. În caz de
neadudecare, datele de desfăşurare a
următoarelor licitaţii vor fi
08.06.2016, ora 12:00, respectiv
14.06.2016, ora 12 :00. Caietul se
sarcini se poate obţine începând cu
data de 06.05.2016. Documentele de
participare la licitaţie se depun la
data de 13.05.2016, între orele
08 :00-14:00. Taxa de participare la
licitaţie este de 50 lei, iar garanţia de
participare reprezintă 5% din preţul
iniţial de vânzare a bunurilor care se
licitează. Lista completă a bunurilor
şi relaţii suplimentare se obţin la
telefon : (40) 0269-235.181, fax (40)
0269-24.00.90, www.centrulchinologc.ro/interespublic/licitatiipublice/,
sau la sediul centrului : Sibiu, Calea
Dumbrăvii nr. 157.

PIERDERI
l Subsemantul Vlad Mihai declar
pierdut atestat transport agabaritic.
Se declara nul.
l Pierdut certificat de înregistrare în
scopuri de TVA al Electrawinds
Chimconsult S.R.L., seria B nr.
350729 emis în data de 01.11.2006. Se
declară nul
l Pierdut atestat de transport
persoane, pe numele Drăgoianu
Ştefan. Se declară nul.
l Pierdut diplomă instalator tehnico-sanitar şi de gaze, pe numele
Bogatu Ştefan Walter. Se declară nul.
l Pierdut Proces-verbal din
30.04.1969, pe numele Poenariu
Pavel. Declar nul.
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l Pierdut Proces-verbal din
13.01.1983, pe numele Pantelimonescu Eufrosina. Declar nul.
l Pierdut Contract construire
nr.408/24.05.1976 şi Proces-verbal, pe
numele Cernăţescu Cristian şi
Cernăţescu Elena. Declar nule.
l S.C. Domilux Service S.R.L. cu
sediul în Sat Săftica, Comuna Baloteşti, Aleea Soarelui nr.4, judeţ Ilfov,
număr Registrul Comerţului
J23/2304/2006, C.U.I. 16011405
anunţă pierderea certificatului de
înregistrare şi a certificatelor constatatoare emise pentru sediul social şi
pentru terţi sub nr. 540894. Le
declarăm nule.
l Pierdut certificat CPC nr.
0273781000, valabil în perioada
08.05.2014 până la 07.02.2019 şi card
tahograf, eliberate de A.R.R. Vaslui
pe numele Vrîncean Andrei, CNP
1901105400014. Se declară nule.
l Pierdut card tahograf nr. 000 000
000 4SN9000, valabil până în anul
2018, eliberat de A.R.R. Tulcea, pe
numele Vasâlca Florin, CNP
1820111360025. Se declară nul.
l Declar pierdut (nul) contract
vânzare- cumpărare nr. 5306/5/1990
eliberat de ICVL pe numele Aurâtei
Gheorghe şi Ioana.
l S.C. SOLO Peth Schop Impex
S.R.L Bucureşti, str. Slt. Pompiliu
Manoliu nr.13, bl. G2, ap. 210, Sector
2, C.U.I. 8171308, J40/1307/1996,
pierdut Certificat de înmatriculare
seria B2552966/29.02.2012, Certificat
constatator sediu social
526134/24.02.2012, Certificat constatator punct de lucru
274355/28.05.2009. Le declar nule.
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