
11www.jurnalul.ro ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Când alţii trimit în şomaj, noi angajăm! Dacă vrei să 
munceşti, primeşti bani frumoşi! Angajăm în oraşele: 
Tulcea, Constanţa, Călăraşi şi Slobozia: fierari-beto-
nişti, dulgheri, lăcătuşi, mecanici construcţii, 
zidari-tencuitori. Trimiteţi CV-ul la fax 0348/430392 
sau la e-mail: office@deltainvest.ro, sau sună la tel. 
0248-264518.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, Str. 13 decembrie, nr.12, 
scoate la concurs, în data de 18.11.2015, la sediul 
agenţiei următorul post temporar vacant: Inspector 
clasa I, grad profesional principal – Compartiment 
Relaţii cu angajatorii; 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; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 5 ani; Înscrierile se fac în termen de 8 
zile de la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM Călăraşi.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Neamt, cu sediul în Piatra Neamt, str. Privighetorii, 
nr.21, Bl.B13, scoate la concurs, în zilele de 09.12.2015 
(proba scrisă) şi 11.12.2015 (interviul), la sediul agen-
ţiei următorul post vacant: Consilier clasa I, grad 
profesional debutant –Compartimentul Inregistrare 
Someri si Medierea Muncii; Condiţii specifice de parti-
cipare 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; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Programul concursului: 09.12.2015 – ora 09:00 – proba 
scrisă 11.12.2015 – ora 1200 – interviul; Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Neamt.

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse Umane. 
Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În temeiul prevede-
rilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, 
organizează concurs pentru ocuparea posturilor de 
portar, vacante pe perioadă nedeterminată, în cadrul 
Serviciului de Pază. Condiţii de participare: - şcoală 
generală; - atestat profesional/ certificat de calificare 
profesională; - experienţă în activitatea de agent pază 
de minim 2 ani. Concursul va consta într-o probă 
scrisă (în data de 02.12.2015, ora 10.00) şi un interviu 
(în data de 09.12.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs 
se pot depune până la data de 20.11.2015, ora 16.00. 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia 
Resurse Umane, str. I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de 
internet www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300, 
interior 5449. Director RU, Mircea Raţiu.

Primăria or. Mărăşeşti, jud. Vrancea organizează în 
08-12-2015, ora 10, Concurs de recrutare privind 
ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante, pe 
perioadă nedeterminată, de: 1. referent gr. superior în 
Comp. administraţie publică, registrul agricol, relaţii 
publice, arhivă;  2. referent gr. asistent în Biroul buget. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun timp de 20 
zile, începând cu 06-11-2015. Condiţiile generale: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile art.54 
din Legea nr. 188/1999. Condiţiile specifice: -studii 
medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; -9 
ani vechime pentru referent gr. Superior; -1 an 
vechime pentru referent gr. Asistent. Concursul va 
avea următoarele etape: -selecţia dosarelor: 26/11-
02/12/2015; -proba scrisă: 08-12-2015, ora 10; -proba 
interviu- data va fi anunţată ulterior. Relaţii la sediul 
Primăriei Mărăşeşti şi telefon 0237260550.

Primaria orasului Popesti-Leordeni, cu sediul in orasul 
Popesti-Leordeni, Piata Sf.Maria, nr. 1, judetul Ilfov 
organizeaza concurs de recrutare, pentru ocuparea 
functiilor publice vacante de executie din cadrul Servi-
ciului Control, Inspectie Fiscala si Executare Silita 
dupa cum urmeaza: -2 posturi inspector, clasa I, grad 
profesional debutant Probele stabilite sunt: proba 
scrisa si interviul. Proba scrisa se va organiza in data 
de 07.12.2015, ora-10.00, iar interviul in data de 
09.12.2015, ora-10.00. Ambele probe se vor sustine la 
sediul Primariei orasului Popesti-Leordeni din Piata 
Sf.Maria, nr.1, jud.Ilfov. Cerintele posturilor scoase la 
concurs sunt urmatoarele: Conditii generale: - candi-
datii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functio-
narilor publici, republicata, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare. Conditii specifice pentru postul de 

inspector, clasa I, grad profesional debutant: -candi-
datii trebuie sa fi absolvit studii universitare de licenta 
absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echi-
valenta; -vechimea in specialitatea studiilor necesare 
exercitarii functiei publice de inspector I, grad profesi-
onal debutant - 0 ani, -cunostinte operare calculator: 
nivel baza; Dosarele de inscriere la concurs se depun in 
termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in 
Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-III-a, la sediul 
institutiei si va contine documentele prevazute la 
art.49 din HGR nr.611/2008. Bibliografia si relatii 
suplimentare la sediul institutiei.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, cu sediul 
în str. Radu Voda nr.26-26 A, sector 4, Bucureşti, orga-
nizează concurs în vederea ocupării funcției publice de 
execuție vacantă de inspector de muncă clasa I grad 
profesional asistent din cadrul serviciului Control 
Relații de Muncă -Biroul 1 Control Relații de Muncă. 
Condiții de participare. Condiții generale -art.54 din 
Legea nr.188/1999 republicată (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiții specifice: -Studii de 
specialitate: studii universitare de licență absolvite cu 
diploma, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în 
domeniile fundamentale: ştiințe inginereşti, ştiințe 
agricole şi silvice, ştiințe juridice, ştiințe economice sau 
în specializările: sociologie, psihologie, medicină, 
administrație publică şi ştiințe politice; Perfecționări 
(specializări): -Cunoştințe de operare/ programare pe 
calculator, -Vechime minimă în specialitatea studiilor: 
1 an. Acte necesare pentru înscriere: -formularul de 
înscriere pus la dispoziție de I.T.M. Bucureşti; -copia 
actului de identitate; -copiile diplomelor de studii şi a 
altor acte care să ateste efectuarea unor specializări; 
-copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeve-
rință care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcției 
publice (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru 
aprobarea formatului standard al adeverinței care 
atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea 
studiilor); -cazierul judiciar; -adeverinţă medicală care 
să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă 
starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice); 
-declarația pe propria răspundere sau adeverință care 
să ateste că nu a desfăşurat activități de poliție poli-
tică; -declarația pe propria răspundere că nu a fost 
destituit(ă) dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat 
contractul individual de muncă pentru motive discipli-
nare în ultimii 7 ani. Concursul consta in sustinerea 
unei probe scrise in data de 09.12.2015 ora 10.30 si 
interviul in data de 14.12.2015 ora 11.30. Copiile de pe 
actele necesare înscrierii se vor prezenta însoțite de 
documentele originale sau în copii legalizate. Dosarele 
se vor depune în perioada 06-25.11.2015, perioada de 
selecția a dosarelor este 26.11.2015-04.12.2015. Relații 
suplimentare la tel: 021.331.18.03.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, Autoritatea Rutieră Română- A.R.R, 
cu sediul în b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 
Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale vacante: -referent 
de specialitate gradul IA- Agenţia Teritorială A.R.R. 
Gorj- (1 post). Condiţiile de participare: a) pregătire de 
bază: studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă: ştiinţe inginereşti/ 
economice/ juridice; b) vechime în specialitate: minim 
7 ani; c) cunoştinţe operare calculator: MS Office, 
Internet, nivel mediu. -referent de specialitate gradul 
I- Agenţia Teritorială A.R.R. Călăraşi- (1 post). Condi-
ţiile de participare: a) pregătire de bază: studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă: ştiinţe inginereşti/ economice/ juri-
dice; b) vechime în specialitate: minim 4 ani; c) cunoş-
tinţe operare calculator: MS Office, Internet, nivel 
mediu. -referent de specialitate gradul II- Agenţia 
Teritorială A.R.R. Botoşani- (1 post). Condiţiile de 
participare: a) pregătire de bază: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă: ştiinţe inginereşti/ economice/ juridice; b) 
vechime în specialitate: minim 1 an; c) cunoştinţe 
operare calculator: MS Office, Internet, nivel mediu. 
-referent de specialitate gradul II- Agenţia Teritorială 
A.R.R. Iaşi- (1 post). Condiţiile de participare: a) 
pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: ştiinţe 
inginereşti/ economice/ juridice; b) vechime în speciali-
tate: minim 1 an; c) cunoştinţe operare calculator: MS 
Office, Internet, nivel mediu. -referent debutant- 
Agenţia Teritorială A.R.R. Bihor- (1 post). Condiţiile 
de participare: a) pregătire de bază: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă: ştiinţe inginereşti/ economice/ juridice; b) 
vechime în specialitate: nu este cazul; c) cunoştinţe 
operare calculator: MS Office, Internet, nivel mediu. 
-referent debutant- Agenţia Teritorială A.R.R. Neamţ- 
(1 post). Condiţiile de participare: a) pregătire de 
bază: studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă: ştiinţe inginereşti/ 
economice/ juridice; b) vechime în specialitate: nu este 
cazul; c) cunoştinţe operare calculator: MS Office, 
Internet, nivel mediu. -referent debutant- Direcţia 
Economică- Serviciul Financiar B.V.C. Tarife- (1 
post). Condiţiile de participare: a) pregătire de bază: 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă: ştiinţe economice/ 
juridice; b) vechime în specialitate: nu este cazul; c) 
cunoştinţe operare calculator: MS Office, Internet, 
nivel mediu. -director- Direcţia Licenţiere şi Autori-
zare- (1 post). Condiţiile de participare: a) pregătire de 
bază: studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă: ştiinţe juridice; b) 
vechime în specialitate: minim 5 ani; c) cunoştinţe 
operare calculator: MS Office, Internet, nivel mediu. 
-referent debutant- Direcţia Licenţiere şi Autorizare- 
Serviciul Registrul Electronic European şi Restituire 
Acciză- (1 post). Condiţiile de participare: a) pregătire 
de bază: studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă: domeniul 
informatică- specializare informatică; b) vechime în 
specialitate: nu este cazul; c) cunoştinţe operare calcu-
lator: MS Office, Internet, nivel mediu. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Autorităţii Rutiere 
Române- A.R.R., b-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1 
Bucureşti, până la data de 20.11.2015 ora 14.00. 
Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia 
dosarelor de înscriere; b) proba scrisă- proba scrisă va 
avea loc la sediul central al Autorităţii Rutiere 
Române- A.R.R., b-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1 
Bucureşti, în data de 02.12.2015 ora 10.00; c) interviul- 
interviul se va susţine la sediul central al Autorităţii 
Rutiere Române- A.R.R., b-dul Dinicu Golescu nr.38, 
sector 1 Bucureşti, în data de 08.12.2015 ora 10.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 
0213134853 Serviciul Resurse Umane.
Bibliografia şi alte informaţii necesare desfăşurării 
concursului sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul 
www.arr.ro. Dosarele de concurs se depun în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului 
anunţ, la sediul autorităţii.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Cumpăr discuri vinil, discuri pick-up. 20-30 RON/ 
bucata. Contact: 0742.575.175

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea “Strămoşii poporului 
român” reprezintă o luminată 
punte de suflet cu românii de 
pretutindeni. 0761.674.276. 
0733.940.772.

CITAȚII
Bahrin Cristinel cu domiciliul necunoscut în Spania, 
se citează la Tribunalul Vâlcea, în data de 8.12.2015, 
ora 8.00, dosar 3059/90/2014, în calitate de pârât, în 
proces de recunoaştere hotărâre cu reclamanta 
Șchiopu Ernesta Nicoleta.

Crăciun Elena cu domiciliul necunoscut în Italia este 
citată la Judecătoria Rm. Vâlcea în data de 4.12.2015, 
ora 9.00, dosar 3781/288/2014, în calitate de pârâtă, în 
proces de partaj cu reclamanta Diaconeasa Maria.

Se citează Cobzaru Ionela Alina pentru data de 
13.11.2015, orele 8,30 ca pârâtă în dosarul nr. 
955/329/2015 pe rolul Judecătoriei Turnu Măgurele.

Pârâtul Cristea Enescu Vasile cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Vârtoapele, sat Vârtoapele de Sus, 
judeţul Teleorman este citat la Judecătoria Roşiorii de 
Vede în dosarul civil nr. 1921/292/2015 având ca obiect 
divorţ fără minori în data de 9.12.2015, orele 8,30.

Numita Necşuleasa Tatiana Marinela este citată la 
Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul 1610/292/2015 
divorţ cu Necşuleasa Cristian cu termen 8.12.2015, 
ora 8,30.

Radu Neculai- cu domiciliul în Iaşi, str. Bularga 
nr.12A, bl.C2, AP.425, jud.Iaşi este citat în calitate de 
pârât, în dosarul nr. 23803/245/2015 având ca obiect 
pretenţii, în data de 23.11.2015, ora 08:30, la Judecă-
toria Iaşi, cu sediul în str. Anastasie Panu nr.25, Iaşi, 
Secţia Civilă, camera Sala 3, complet c03, reclamanta 
fiind S.C. Salubris S.A. Iaşi, cu sediul în Iaşi, Șos. 
Naţională nr.43, jud.Iaşi.

SC Pharma Vision SRL- cu sediul în Bucureşti, Sector 
4, B-dul Metalurgiei nr.130E, et.2, camera 5 şi punct 
de lucru în Iaşi, B-dul Dacia nr.20, bl.SC1, parter, jud. 
Iaşi, reprezentată prin d-na Cristea Georgeta - în cali-
tate de administrator,(domiciliat în Bucureşti, Sector 4, 
str. Gh. Adamescu nr.45) este citată în calitate de 
pârâtă, în dosarul nr. 21051/245/2015 având ca obiect 
pretenţii, în data de 15.12.2015, ora 08:30, la Judecă-
toria Iaşi, cu sediul în str. Anastasie Panu nr. 25, Iaşi, 
Secţia Civilă, camera Sala 4, complet c17, reclamanta 
fiind S.C. Salubris S.A. Iaşi, cu sediul în Iaşi, Șos. 
Naţională nr. 43, jud.Iaşi.

România. Judecătoria Sânnicolau Mare- Timiş. Dosar 
nr. 1140/295/2014. Citaţie nr. 1140/295/2014. Pârâtă 
Babuscov Maria, domiciliată Dudeştii Vechi nr. 1105, 
jud. Timiş, este citată la Judecătoria Sânnicolau Mare, 
în data de 18.11.2015, orele 09:00, în process cu Vaszi-
lcsin Anna, Vasilcin Ana şi radu Rafaela, toate cu 
domiciliu ales pentru comunicarea tuturor actelor de 
procedura la sediul Societăţii Civile de Avocaţi – 
Doandes şi Asociaţii- Sânnicolau Mare, Str. Gh Lazăr 
nhr. 13, bl. L5, sc B, ap. 2, jud. Timiş, în calitate de 
reclamate, cauza având ca obiect: “rectificare CF”.

DIVERSE
SC OMV Petrom SA, titular al proiectului “Ampla-
sare rezervoare slops; Racordare la linii de dren 
Depozit OMV Petrom”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului 
asupra mediului şi evaluarea adecvată, pentru 
proiectul propus a fi amplasat în Bacău, str. Dr. 
Alexandru Șafran, nr. 14, judeţul Bacău. Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează 
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: www.apmbc.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/ observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, până la data de 
11.11.2015.

Tribunalul Bistriţa-Năsăud prin sentința civilă nr. 653 
/22.09.2015 a dispus deschiderea procedurii generale a 
falimentului împotriva debitorului SC Nyko - Bis SRL 
Rebra, dosar nr. 210/112/2014, desemnând ca lichidator 
judiciar cabinetul individual de insolvenţă Șerban 
Simion, cu sediul in Bistriţa str.Vadului nr. 4. Procedura 
se va desfăşura la următoarele termene: 1.termen limită 
pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor: 
30.10.2015; 2. pentru intocmirea tabelului preliminar al 
creanţelor la data de 20.11.2015; 3.termen pentru depu-
nerea eventualelor contestaţii la 5 zile de la publicarea 
in BPI a tabelului suplimentar de creanţe; termen 
pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al crean-
ţelor la data de 18. 12. 2015.

ADUNĂRI GENERALE
Convocator: În baza Legii Societăţilor nr. 31/1990, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi în conformi-
tate cu Actul Constitutiv al Societăţii S.I.M.A.R. S.A. 
(„Societatea”), Administratorul unic al societăţii 
S.I.M.A.R. S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 6, 
Bdul. Preciziei nr.1, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J40/284/1991, C.U.I. 433497, dl. 
Aldea- Tudorache Radu-Ioan, convoacă la sediul 
societăţii pentru data de 07.12. 2015 ora 11.00 în 
prima convocare şi 08.12.2015 la aceeaşi oră, în a 
doua convocare, dacă nu se vor putea întruni condi-
ţiile de cvorum în prima convocare, Adunarea Gene-
rală a Acţionarilor, pentru discutarea şi aprobarea 
următoarelor puncte ce alcătuiesc ordinea de zi: 1. 
Suplimentarea garanţiilor constituite pentru garan-
tarea Creditulului contractat de către S.I.M.A.R. 
S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 6, Bdul. Preciziei 
nr.1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
sub nr. J40/284/1991, CUI 433497, de la Piraeus 
Bank România S.A., conform Contractului de credit 
nr. 200/10.04.2008, cu toate actele adiţionale la 
acesta, cu următoarele garanţii: -Ipotecă imobiliară 
asupra tuturor construcţiilor ce se vor edifica pe 
terenul în suprafaţă de 6.240,67mp din măsurători 
(6.238mp din acte), situat în Bucureşti, Bdul. Preci-
ziei nr. 1, Sector 6, având număr cadastral 5566; 
-Ipotecă asupra creanţelor şi accesoriilor derivate din 
Contractele de închiriere/ locaţiune care dau socie-
tăţii S.I.M.A.R. S.A. dreptul de încasare a unor sume 
de bani de la chiriaşi/ locatari că urmare a închirierii 
imobilului situat în Bucureşti, Bdul. Preciziei nr. 1, 
Sector 6. 2. Suplimentarea garanţiilor constituite 
pentru garantarea următoarelor credite: -Creditul 
contractat de către SIMAR INDUSTRIAL S.R.L., cu 
sediul în Bucureşti, Sector 6, Bdul. Preciziei nr.1, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J40/5480/2003, CUI 15381728, de la Piraeus Bank 
România S.A., conform Contractului de credit nr. 
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921/14.11.2007, cu toate actele adiţionale la acesta; 
-Creditul contractat de către S.I.M.A.R. S.A. (CUI 
433497) şi SIMAR Industrial S.R.L. (CUI 15381728), 
de la Piraeus Bank România S.A., conform Contrac-
tului de credit nr.923/14.11.2007, cu toate actele 
adiţionale la acesta; -Creditul contractat de către 
Helios Medical Impex S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
Sector 6, Bdul. Iuliu Maniu nr. 6, Clădirea 34, biroul 
nr.8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
sub nr. J40/1556/1991, CUI 340738, de la Piraeus 
Bank România S.A., conform Contractelor de credit 
nr.  480/12.12.2006, nr.82/21.02.2008 şi  nr. 
1215/06.01.2003, cu toate actele adiţionale la acesta, 
Cu Ipoteca asupra creanţelor şi accesoriilor derivate 
din Contractele de închiriere/ locaţiune care dau 
societăţii S.I.M.A.R. S.A. dreptul de încasare a unor 
sume de bani de la chiriaşi/ locatari ca urmare a 
închirierii imobilului situat în Bucureşti, Bdul. Preci-
ziei nr. 1, Sector 6. 3. Se împuterniceşte dl. Aldea-Tu-
dorache Radu-Ioan (CNP 1740305450017) 
 –Administrator Unic: -să negocieze/să asume şi să 
decidă în numele şi pe seama Societăţii, în calitate de 
Împrumutat şi/sau Garant în cadrul Contractelor de 
credit menţionate la punctele 1 şi 2 din prezentul 
convocator, orice clauză contractuală inclusiv, dar 
fără a se limita la: modalităţile de rambursare şi a 
datelor de rambursare a creditelor, prelungirea 
duratei creditelor, conversia creditelor în orice altă 
moneda, modificarea structurii garanţiilor creditelor, 
stabilirea costurilor aferente creditelor, precum şi 
asumarea oricărei clauze ce ţine de competenţă acţi-
onarilor etc.), să constituie orice garanţie mobiliară 
şi/sau imobiliară pentru garantarea creditelor menţi-
onate la punctele 1 şi 2 din prezentul convocator, şi să 
semneze în numele şi pe seama Societăţii orice act 
adiţional la Contractele de credit anterior menţionate 
şi la Contractele de garanţie accesorii Contractelor 
de credit, precum şi să semneze orice nou contract de 
garanţie (mobiliară şi/sau imobiliară) şi Biletele la 
ordin; -să semneze în numele şi pe seama Societăţii, 
orice document în legătură cu operaţiunile privind 
creditele acordate de Piraeus Bank România S.A. în 
baza Contractelor de credit anterior menţionate. 
Orice revocare a prezentului mandat sau a adminis-
tratorilor împuterniciţi/persoanelor autorizate prin 
prezenţa hotărâre, va fi comunicată expres băncii 
Piraeus Bank Romania S.A., printr-o notificare 
transmisă în acest sens, prin poştă însoţită de o 
confirmare de primire, documentul de înştiinţare a 
revocării trebuind să poarte număr de înregistrare în 
evidenţele băncii Piraeus Bank Romania S.A.. Până 
la comunicarea revocării semnătură Dlui. Aldea-Tu-
dorache Radu-Ioan este pe deplin opozabilă Socie-
tăţii şi băncii Piraeus Bank România S.A. Sunt 
convocaţi să participe la Adunare toţi actionarii 
înregistraţi în registrul Acţionarilor la data 
07.12.2015. În cazul în care cvorumul necesar nu se 
va întruni la data menţionată, Adunarea generală se 
va ţine la data de 08.12.2015, la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi. Documentele şi 
materialele informative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi a Adunării pot fi consultate 
la sediul societăţii, în fiecare zi lucrătoare, imediat 
din prima zi după publicarea în presă şi în Monitorul 
Oficial sau pe site-ul societăţii. Aldea- Tudorache 
Radu- Ioan (fost Tudorache Radu) -Administrator 
unic.

LICITAȚII

CONPET S.A. Ploieşti, achiziţionează bunuri/
servicii/lucrări, confom Normelor procedurale 
interne de achiziţii, aprobate prin Hotărârea 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor socie-
tăţii nr. 4 din 29.04.2014, publicată în Monitorul 
Oficial al României, nr. 2823/20.05.2014, partea a 
IV-a, Norme revizuite prin Decizia nr 8/10.06.2015 
a Consiliului de Administraţie al societăţii. În 
perioada 30.10.-05.11.2015 au fost postate pe 
site-ul CONPET următoarele achiziţii: - Execuţie 
de lucrări de punere în siguranţă traversare râu 
Vedea cu conducta de ţiţei Ø 6 5/8” L.A.C.T. 
Badesti-Icoana, în zona localităţii Icoana, jud. Olt. 
Invitaţiile/anunţurile de participare, însoţite de 
documentele care stau la baza întocmirii ofertelor, 
se găsesc pe pagină proprie de internet (www.
conpet.ro), la secţiunea Achiziţii publice: Director 
Departament Managementul  Achiziţiilor şi 
Investiţiilor Ing. Radu Albu. Şef serviciu achiziţii 
Jr. Agripina Tircavu. Serviciu achiziţii Exp. Ap 
Corina Iosif.

Control Trading SRL, societate în insolvenţă, prin 
administrator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul 
în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, scoate la vânzare autoutilitară Iveco Euro-
cargo PH-16-CTR, an fabricaţie 2007, la preţul de 
48.300 lei, TVA inclus. Licitaţiile se vor organiza în 
data de 12.11.2015 ora 13:30, iar în cazul în care bunul 
nu va fi valorificat, această este reprogramată pentru 
data de 16.11.2015, 19.11.2015, 23.11.2015, 26.11.2015, 
03.12.2015, 07.12.2015, 10.12.2015, 14.12.2015, 
17.12.2015, la aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. Dosarul de 
prezentare şi condiţiile de participare se pot obţine 
numai de la sediul administratorului judiciar. Telefon/
fax: 0244597808; mobil: 0744425340, 0761132931 sau 
pe site-ul www.andreiioan.ro.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în 
dosarul nr. 7819/111/2009  aflat pe rolul Tribunalului 
Bihor, privind pe debitoarea SC Andrex SRL, 
J05/2106/1993, CUI: RO4453985 scoate la vânzare prin 
licitatie publică: teren cu casă unifamilială situată în 
municipiul Oradea str. Ciheiului nr. 138B judeţul Bihor 
- preţ de pornire 51.750,00 de EURO. Licitația va avea 
loc în data de 11.11.2015, ora 10:00 la sediul lichidato-
rului din Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11, care se va 
relua în cazul nevalorificării bunurilor în data de 
18.11.2015 în acelaşi loc şi aceeaşi oră. Participanții vor 
depune 10% garanţie din valoarea bunurilor licitate. 
Caietul de sarcini (cost 500 RON) precum şi informații 
suplimentare se pot obține la: Tel: 0359/463661 Fax: 
0359/463662 Email: office@plginsolv.ro.

VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator 
judiciar conform sentinţei nr. 963/03.11.2015 pronun-
ţată de Tribunalul Prahova în dosarul 1621/105/2009, 
anunţă deschiderea procedurii generale a falimentului 
SC Contres Ape SRL Poiana Câmpina, str. Centru, nr. 
635, bl. 20, et. 1, ap. 1, judeţ Prahova, cod de identifi-
care fiscală 18429170, număr de ordine în registrul 
comerţului J29/422/2006. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 

17.12.2015. Termenul limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor este 15.01.216. Termenul 
pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate 
împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 
05.02.2016. Termenul pentru intocmirea tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor este 15.02.2016.

VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator 
judiciar conform sentinţei nr. 982/03.11.2015 pronun-
ţată de Tribunalul Prahova în dosarul 2234/105/2015, 
anunţă deschiderea procedurii simplificate a falimen-
tului SC Alcout Leoalcol SRL, cu sediul social în 
Boldeşti-Scăeni, Strada Morii, Nr. 12B, jud. Prahova, 
înregistrată la ORC sub nr. J29/1114/2012, CUI 
30450120. Termenul limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor este 20.11.2015. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al crean-
ţelor este 02.12.2015. Termenul pentru intocmirea 
tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 
18.12.2015.

SC AUTO RO SRL, societate aflată în faliment, prin 
lichidator judiciar anunţă vânzarea la licitaţie a urmă-
torului bun imobil aflat în patrimoniul debitoarei: 
construcţie C1 situată în Sinaia, str. Walter Mărăci-
neanu, nr.1-3, jud. Prahova, înscrisă în CF 22367, nr. 
cadastral 166, compusă din clădire depozit şi adminis-
trativ la preţul de 1.007.100 lei. Construcţia C1 cu 
componentă menţionată mai sus este edificată pe un 
teren concesionat de Consiliul Local Sinaia. Preţul de 
pornire al licitaţiei este cel stabilit în raportul de 
evaluare aprobat de Adunarea Creditorilor în 
13.08.2015. Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe data 
de: 12.11.2015, 26.11.2015, 10.12.2015, 17.12.2015, 
14.01.2016 şi 27.01.2016 orele 13.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Detalii suplimentare în caietul 
de sarcini şi la telefon 0344104525.

SC AUTO RO SRL, societate aflată în faliment, prin 
lichidator judiciar anunţă vânzarea la licitaţie a urmă-
toarelor bunuri mobile aflate în patrimoniul debitoarei 
şi anume: Fiat Doblo, nr. înmatriculare PH-12-VDB, 
an fabricaţie 2006, la preţul de 8.900 lei (fără TVA), 
Fiat Doblo, nr. înmatriculare PH-12-TMD, an fabri-
caţie 2006, la preţul de 7.600 lei (fără TVA), Iveco 
Daily, nr. înmatriculare PH-09-YMZ, an fabricaţie 
2004, la preţul de 13.300 lei (fără TVA), Iveco Daily, 
nr. înmatriculare PH-08-ZCI, an fabricaţie 2002, la 
preţul de 13.300 lei (fără TVA), Seat Altea nr. înmatri-
culare PH-13-YJY, an fabricaţie 2005, la preţul de 
15.600 lei (fără TVA), Seat Altea nr. înmatriculare 
PH-13-JNX, an fabricaţie 2005, la preţul de 16.500 lei 
( fără TVA ), Volkswagen nr. înmatriculare 
PH-60-DAC, an fabricaţie 2001, la preţul de 8.900 lei 
( fără TVA ).Preţul de pornire al licitaţiei este cel 
stabilit în raportul de evaluare aprobat de Adunarea 
Creditorilor în 13.08.2015. Şedinţele de licitaţii vor 
avea loc pe data de: 12.11.2015, 26.11.2015, 
10.12.2015, 17.12.2015, 14.01.2016 şi 27.01.2016 orele 
13.00, la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii 
suplimentare la sediul administratorului judiciar cât şi 
la telefon 0344104525.

SC AUTO RO SRL, societate aflată în faliment, prin 
lichidator judiciar anunţă vânzarea la licitaţie a urmă-
torului bun imobil aflat în patrimoniul debitoarei: 
construcţia “ Complex Cristian” situată în Sinaia, str. 
Walter Mărăcineanu, nr.1-3, jud. Prahova, înscrisă în 
CF 22367, nr. cadastral 166, C2 - Complex alimentaţie 
publică şi staţie carburanţi –construită în anul 2001, 
compusă din subsol, parter, etaj şi mansardă (Pensiune 
şi Restaurant – camerele sunt dotate cu parchet, 
tâmplărie cu geam termopan, băile sunt cu gresie, 
faianţă) şi staţie Peco şi magazin de desfacere piese 
auto. Complexul de alimentaţie publică, adică, restau-

rant cu spaţii de cazare în regim S+P+E+M se vinde la 
preţul de 818.000 lei, iar de staţia benzinăria şi cu 
magazinul de piese auto se vinde la preţul de 522.000 
lei, toate construcţiile fiind situate pe un terenul conce-
sionat de Consiliul Local Sinaia. Preţul de pornire al 
licitaţiei este cel stabilit în raportul de evaluare aprobat 
de Adunarea Creditorilor în 13.08.2015. Şedinţele de 
licitaţii vor avea loc pe data de: 12.11.2015, 26.11.2015, 
10.12.2015, 17.12.2015, 14.01.2016 şi 27.01.2016 orele 
13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii 
suplimentare în caietul de sarcini, la sediul lichidato-
rului judiciar cât şi la telefon 0344104525.

SC AUTO RO SRL, societate aflata in faliment, prin 
lichidator judiciar anunta vanzarea la licitatie a urma-
torelor bunuri imobile aflat in patrimoniul debitoarei 
care nu sunt inscrise in CF : atelier tinichigerie la pretul 
de 10.100 lei, atelier vopsitorie la pretul de 22.000 lei , 
cladire service Dacia la pretul de 21.800 lei, centrala 
termica la retul de 800 lei, in valoare totala de 54.700 
lei. Constructiile descrise mai sus sunt edificate pe un 
teren care nu se afla in patrimoniul debitoarei. Pretul 
de pornire al licitatiei este cel stabilit in raportul de 
evaluare aprobat de Adunarea Creditorilor in 
13.08.2015. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de: 
12.11.2015, 26.11.2015, 10.12.2015, 17.12.2015, 
14.01.2016 si 27.01.2015 orele 13.00, la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar cat si la telefon 0344104525.

SC AUTO RO SRL, societate aflata in faliment, prin 
lichidator judiciar anunta vanzarea la licitatie stocului 
de piese auto aflat in patrimoniul debitoarei si anume: 
amortizoare, set centura, axiale, discuri de frana, 
suport cutie de viteza, biele, cap bara, legatura axal, 
bara directie, bielelte de directie, bielete reglabile, brate, 
bucse, pipe bielete, covorase, brate suspensie, placa 
ambreaj,  pivoturi, placute de frana, saboti de frana,  
filtre, filtre aer, filtre pompe de ulei, filtre benzina, filtre 
pentru motor, fise bujii, furtune de frana, oranemt de 
frana de levier , de antena,  ornament banda, orna-
mente levier, set ochi pisica, set pedale, set tuning, huse, 
covorase, carpete, pentru diverse tipuri de autoturisme.
Pretul de pornire al licitatiei este cel stabilit in raportul 
de evaluare aprobat de Adunarea Creditorilor in 
13.08.2015. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de: 
12.11.2015, 26.11.2015, 10.12.2015, 17.12.2015, 
14.01.2016 si 27.01.2016 orele 13.00, la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar cat si la telefon 0344104525.

SC auto ro SRL, societate aflata in faliment, prin lichi-
dator judiciar anunta vanzarea la licitatie a urmato-
rului bun imobil aflat in patrimoniul debitoarei: Teren 
intravilan in suprafata de 965 mp, situat in orasul 
Comarnic, str. Podul Lung, nr. 71, compusa din supra-
fata de 347 mp, inscrisa in CF nr.5127 a localitatii 
Comarnic, suprafata de 193 mp inscrisa in CF nr.5125 
a localitatii Comarnic, suprafata de 425 mp inscrisa in 
CF nr.1007 a localitatii Comarnic. Terenul intravilan in 
suprafata de 965 mp, situat in orasul Comarnic, str. 
Podul Lung, nr. 71 cu componenta mentionata mai sus 
se vinde la pretul de 31.800 lei (fara TVA).  Pretul de 
pornire al licitatiei este cel stabilit in raportul de 
evaluare aprobat de Adunarea Creditorilor in 
13.08.2015. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de: 
12.11.2015, 26.11.2015, 10.12.2015, 17.12.2015, 
14.01.2016 si 27.01.2016 orele 13.00, la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar cat si la telefon 0344104525.

SC Oniro SRL, prin lichidator judiciar, anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile 
situate in Ploiesti, str. CD Gherea, nr. 7, bl. 1B,  jud. 
Prahova, respectiv spatiul comercial in suprafata utila 
de 147.40 mp prevazut cu tamplarie exterioara PVC cu 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Teleorman. Serviciul Fiscal Orășenesc Videle. Nr. 
5951/05.11.2015. Operator de date cu caracter personal 759. În temeiul art. 162, 
alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 
16, luna noiembrie, anul 2015, ora 10.00, la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc, din 
localitatea Videle, str. Giurgiului, nr. 13, se vor vinde prin licitație publică 
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului: - SC Recolta Tirnava SRL, cu 
domiciliul fiscal în sat Târnava, com. Botoroaga, jud. Teleorman, C.U.I. 3411523. - 
Denumirea bunului imobil: - Clădire sediu în suprafață de 150 mp – valoare – 28.696 
lei (exclusiv TVA); - Clădire magazie cereale în suprafață de 700 mp – valoare – 
37.100 lei (exclusiv TVA); - Grajd în suprafață de 630 mp - valoare 18.276 lei 
(exclusiv TVA); - Atelier mecanic în suprafață de 180 mp - valoare 15.076 lei 
(exclusiv TVA). Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre acestea organul de executare înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Potrivit prevederilor OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicat, pentru participarea la licitație toți cei interesați în cumpărarea bunurilor 
trebuie să prezinte cu cel puțin o zi înainte de data licitației următoarele documente: 
- oferta de cumpărare; - dovada plății taxei de participare, respectiv 10% din prețul 
de pornire a licitației care se depune la administrația teritorială a statului; - 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; -pentru persoane juridice, 
copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.; - pentru persoane 
fizice copie după actul de identitate; - dovada emisă de creditori fiscali că nu au 
obligații fiscale restante față de bugetul local și bugetul general consolidat. 
Informații la telefon 0247.453103 sau la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc Videle.
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geam termopan si interioara din lemn, finisaje: gresie 
partial, marmura partial, tencuieli obisnuite , zugraveli 
lavabile, instalatii si dotari electrice, instalatii si dotari 
pentru incalzire: radiatoare din tabla, termoficare si 
instalatii si dotari alimentare cu apa – canal la pretul 
de 1.083.300 lei si terenul intravilan in suprafata de 
41,63 mp la pretul de 12.900 lei. Licitatia are loc in 
baza Adunarii Creditorilor din data de 13.08.2015, 
pretul de pornire al licitatiei fiind cel stabilit in raportul 
de evaluare. Licitaţia va avea loc pe data de  11.11.2015 
si 25.11.2015, orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu 
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Detalii suplimen-
tare in caietul de sarcini si la tel  0344104525.

SC Oniro SRL, prin lichidator judiciar, anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile aflate 
in patrimoniul societății. Licitatia are loc in baza 
Adunarii Creditorilor din data de 13.08.2015, pretul de 
pornire al licitatiei fiind cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitaţia va avea loc pe data de  11.11.2015 si 
25.11.2015, orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Relaţii suplimentare 
0344104525.

SC Altenergy Solutions SRL, societate aflata in fali-
ment, prin lichidator judiciar anunta vanzarea la lici-
tatie a urmatoarelor bunuri mobile af late in 
patrimoniul debitoarei si anume: autoutilitara N1  
Dacia Logan PH-12-MUW – vechime 7 ani, la pretul 
de 7.900 lei (fara TVA), respectiv 9.796 lei (inclusiv 
TVA); autoutilitara Peugeout PH-13-WNE- vechime 7 
ani, la pretul de 7.100 lei (fara TVA), respectiv 8.804 lei 
(inclusiv TVA), piese de schimb: accenditoare, adaptor, 
aerisitor automat soalare, agent frigorific, air pressure 
switch, anod magneziu, ans ghidaj tije, ansamblu 
ghidaj tije WB, antigel superconcentrat termo protect 
20Kg, clema fixare tub PPR20, colier metal S+D ½, 
etc., obiecte de inventar: birou, scaun mobil, dulap 
mare acte, aparat de sudura, set chei combinate, etc. 
Pretul de pornire al licitatiei este cel stabilit in raportul 
de evaluare aprobat de Adunarea Creditorilor in 
29.10.2015. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de: 
11.11.2015, 12.11.2015, 17.11.2015, 18.11.2015, 
19.11.2015, 24.11.2015, 25.11.2015, 26.11.2015, 
03.12.2015 si 04.11.2015 orele 13.00, la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la telefon 
0744370236 si 0344104525.

Anunţ de licitaţie ce are ca obiect concesionarea tere-
nului cu vegetaţie forestieră şi HB în suprafaţă totală 
de 24738 mp, înscris în cartea funciară nr. 997 a 
oraşului Oc. Mari, având nr. cadastral 1190, situat în 
intravilanul or. Oc. Mari. 1. informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact etc.; Denumirea: Oraşul Ocnele 
Mari. Codul fiscal: 2540899. Adresa: str. A.I. Cuza, nr. 
53. Numărul de telefon: 0250722043, Telefax: 
0250722270. Adresa de e-mail: oc_mari@onix.ro. 
Persoană de contact: Ing Bododea Maria – Şef Serviciu 
Urbanism sau Ec. Beldiman Dumitru. 2. informaţii 
generale privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea şi identificarea bunului care urmează să fie conce-
sionat. Bunul ce urmează a fi concesionat este 
propietatea oraşului Ocnele Mari şi se află situat în 
localitatea componentă Gură Suhasului, strada Ştran-
dului, judeţ Vâlcea. Terenul are o suprafaţă de 24738 
mp, din care: - 22614 mp teren cu vegetaţie forestieră; 
- 2124 mp lac. Bunul ce face obiectul concesiunii este 
înscris în Cartea Funciară a oraşului Ocnele Mari la nr. 
997 şi are nr. cadastral 1190. Adminsitratorul terenul 
este Consiliul Local al oraşului Ocnele Mari. Dotările 
edilitare şi urbane ale zonei în care este situat terenul 
sunt următoarele: - Reţea de energie electrică, - Drum 
acces, - Reţea de telefonie, - Reţea de alimentare cu apă 
potabilă, - Reţea gaze naturale. Amplasarea în zona a 
terenului: La nord: - strada Ştrandului, La est: - rest 
proprietate oraş Ocnele Mari, La sud – proprietate oraş 
Ocnele Mari (parcare). La vest – strada Ştrandului. 
Important: Concesionarul îşi asumă riscul, obligaţia şi 
costurile în ceea ce priveşte scoaterea terenului cu 
vegetaţie forestieră în suprafaţă de 24738 mp din 
regim silvic, dacă este cazul, în regim construibil. Inves-
tiţia în această zonă ar constă în reabilitarea zonei prin 
amenajarea unei zone naturale ce ar constă în punerea 
în valoare a luciului de apă în suprafaţă de 2124 mp şi 
a terenului cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 
22614 mp prin realizarea unei investiţii în domeniul 
sănătăţii şi turismului, resectiv pentru recuerare 
post-operatorie. Investiţia care se va realiza pe terenul 
concesionat va trebui aprobată de Consiliul Local al 
oraşului Ocnele Mari, în urma depunerii de concesi-
onar a unui plan de investiţii. Investiţia realizată, la 
încetarea din orice cauza a contractului de concesiune 
revine de plin drept gratuit şi liberă de orice sarcini 
concedentului. Termenul de începere a investiei va fi 
cel mult 1 an de la dată încheierii contractului de 
concesiune. Alte condiţii de exploatare, generale şi 
obligaţii se pot obţine din documentaţia de atribuire 
(caietul de sarcini) aprobată prin HCL nr. 67 din 

30.10.2015. 3. informaţii privind documentaţia de 
atribuire. Documentaţia de atribuire (caietul de sarcini) 
cuprinde toate informaţiile referitoare la bunul ce face 
obiectul licitaţiei de concesiune (descrierea şi identifi-
carea acestuia, condiţii de exploatare, generale, obliga-
ţiile concesionarului, durata concesiunii, redevenţă, 
garanţii) şi informaţiile referitoare la modul de desfă-
şurare şi oraganizare al licitaţiei, elementele de preţ, 
condiţiile de participare la licitaţie, modul de elaborare 
şi prezentare a ofertei de către persoanele interesate, 
alte informaţii secifice (soluţionare litigii, dispoziţii 
finale), criteriile de atribuire, instrucţiuni de utilizare a 
cailor de atac, clauzele contractuale obligatorii, 
contractul cadru propus, etc. Documentaţia de atri-
buire (caietul de sarcini) a fost aprobată prin HCL nr. 
67 din 30.10.2015. 3.1. modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intră în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire. Persoanele 
interesate de intrarea în posesie a unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire (caietului de sarcini) pot 
depune o cerere în acest sens la registratură Primăriei 
oraşului Ocnele Mari, până pe data de 10.12.2015, ora 
12:00. 3.2. denumirea şi adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire; 
Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei oraşului 
Ocnele Mari, str. A.I. Cuza, nr. 53. 3.3. costul şi condi-
ţiile de plata pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 54/2006; Caietul de sarcini va fi 
eliberat persoanelor care au depus cererea menţionată 
mai sus contracost pentru suma de 50 de lei (conform 
HCL nr. 67 din 30.10.2015). 3.4. data limită pentru 
solicitarea clarificărilor; Clarificări cu privire la docu-
mentaţia de atribuire (caietul de sarcini) se pot face 
până pe data de 10.12.2015, ora 12:00. Solicitarea de 
clarificări se va face prin cerere scrisă depusă în acest 
sens la registratură Primăriei oraşului Ocnele Mari. 
Numai persoanele care au achiziţionat caietul de 
sarcini pot solicită clarificări în legătură cu acesta. 
Oraşul Ocnele Mari va avea obligaţia să rasunda la 
clarificările primite până pe dată de 11.12.2015, ora 
12:00. 4. informaţii privind ofertele: Licitaţia se va 
organiza conform OUG nr. 54 din 2006 cu modificările 
şi completările ulterioare precum şi conform normelor 
metodologice de aplicare a OUG nr. 54 din 2006 cu 
modificările şi completările ulterioare. Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 89057 euro echivalent cu 
393815 lei, preţ stabilit în luna octombrie 2015, 
conform raportului de evaluare nr. 310/16.10.2015, 
întocmit de expert evaluator ANEVAR, Prundeanu 
Mihai-Adrian. Redevenţă concesiunii va fi achitată în 
primii 25 de ani ai concesiunii, anual, până la data de 
31 ianuarie a anului în curs, această va fi regularizată 
anual luând în considerare indicele rata inflaţiei. 
Durata concesiunii va fi de 49 de ani. Crtieriul de atri-
buire: cel mai mare nivel al redeventei – pondere 100%. 
Mai multe informaţii cu privire la modul de desfăşu-
rare al licitaţiei se pot obţine din documentaţia de atri-
buire (caietul de sarcini) aprobată prin HCL nr. 67 din 
30.10.2015. 4.1. dată limită de depunere a ofertelor; 
15.12.2015, ora 10:00. 4.2. adresa la care trebuie depuse 
ofertele; Primăria oraşului Ocnele Mari - Registratură, 
str. A. I. Cuza, nr. 53, oraş Ocnele Mari, judeţ Vâlcea, 
România. 4.3. numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare oferta; Oferta se va depune conform 
prevederilor din caietul de sarcini într-un exemplar. 5. 
data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor; 15.12.2015, începând cu ora 
10:00. 6. denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competenţe 
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei; Contestaţiile cu privire la documen-
taţia de atribuire (caietul de sarcini) pot fi depuse până 
pe data de 10.12.2015, ora 12:00. Contestaţiile cu 
privire la rezultatul licitaţiei ce va fi publicat pe site-ul 
Primăriei oraşului Ocnele Mari www.ocne.ro pe data 
de 18.12.2015 (desemnarea câştigătorului) pot fi 
depuse până pe data de 23.12.2015, ora 10:00. 
Contractul de concesiune putând fi semnat după 
această dată în cazul în care nu există contestaţii sau 
dacă există acestea au fost soluţionate. Aceste contes-
taţii se pot depune la Tribunalul Râmnicu Vâlcea, str. 
Scuarul Revoluţiei nr. 1, Rm. Vâlcea, tel (0250)73 91 20, 
fax (0250)73 22 07, email mirela.staicu@just.ro. 
Contestaţiile se vor realiza conform prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modifică-
rile şi comletarile ulterioare. 7. data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 04.11.2015.

Anunţ de licitaţie ce are ca obiect vânzarea imobilului 
format din teren şi construcţii, situat în or. Oc. Mari, str. 
Ştrandului, având nr. cadastral 35013 şi înscris în 
cartea funciară a or. Oc. Mari nr. 35013. 1. Informaţii 
generale privind concedentul. Denumirea: Oraşul 
Ocnele Mari. Codul fiscal: 2540899. Adresa: str. A.I. 
Cuza, nr. 53. Numărul de telefon: 0250722043, Telefax: 
0250722270. Adresa de e-mail: oc_mari@onix.ro. 
Persoană de contact: Ing Bododea Maria – Şef Serviciu 
Urbanism sau Ec. Beldiman Dumitru. 2. Informaţii 

generale privind obiectul vânzării, în special descrierea 
şi identificarea bunului care urmează să fie vândut; 
Imobilulul ce face obiectul prezenţei licitaţii este 
format dintr-un teren şi o construcţie, situată în or. Oc. 
Mari, str. Ştrandului, având nr. cadastral 35013 şi 
înscris în cartea funciară a or. Oc. Mari nr. 35013. 
Terenul are o suprafaţă de 13100 mp şi o deschidere la 
strada Ştrandului de 41,38 m. Pe teren, conform 
planului de amplasament şi edlimitare sunt amplasate 
3 clădiri: o construcţie C1 nefinalizată – Baza de 
odihnă şi Tratament, o cabina poartă C2 şi o 
construcţie C3 nefinalizată (această clădire nu mai 
există practic pe teren). Construcţia C1 are următoa-
rele caracteristici: Suprafaţă construită Sc = 1557 mp. 
Surafata construită desfăşurată Scd = 2110 mp. Struc-
tura de rezistenţă este din beton armat tip cadre cu 
stâlpi moniliti cu dimensiunile de 50 x 50 cm, grinzi şi 
planşeul peste demisol din beton armat. Clădirea Bazei 
de Tratament şi Odihnă a început să fie edificată în 
anul 1991, lucrările fiind ulterior abandonate. Nu sunt 
elemente ale construcţiei puse în opera. Nu sunt reali-
zate închideri, finisaje, instalaţii sau alte lucrări. 
Construcţia este abandonată, lucrările nefiind conser-
vate, astfel încât deprecierea fizică reală este vizibilă. 
Deprecierea fizică se manifestă prin corodarea elemen-
telor metalice ale structurii de rezistenţă şi prin infiltra-
ţiile de apă. Destinaţie actuală a imobilului: neutilizată. 
Mai multe detalii despre acest imobil pot fi obţinute din 
caietul de sarcini aprobat prin HCL NR. 66 din 
30.10.2015. Important: Câştigătorul licitaţiei va realiza 
pe acest imobil o baza de tratament pentru recuperare 
post-operatorie. Câştigătorul va fi obligat să înceapă 
investiţia în maxim 12 luni de la încheierea contrac-
tului şi să o finalizeze în 36 de luni de la obţinerea 
autorizaţiei de construire. Nerealizarea acestei obligaţii 
va atrage penalităţi de întârziere de 2% pe luna din 
valoarea contractului de vânzare-cumpărare pentru 
neexecutarea investiţiei Baza de Tratament pentru 
Recuperare Post-Operatorie. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire (caietul de sarcini). Caietul 
de sarcini cuprinde toate informaţiile referitoare la 
imobilul ce face obiectul licitaţiei de vânzare şi infor-
maţiile referitoare la modul de desfăşurare al licitaţiei, 
elementele de preţ, condiţiile de participare la licitaţie, 
modul de elaborare a ofertei de către persoanele intere-
sate, alte informaţii secifice (soluţionare litigii, dispo-
ziţii finale), etc. Caietul de sarcini a fost aprobat prin 
HCL nr. 66 din 30.10.2015. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele interesate pot intră în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire 
(caietului de sarcini). Persoanele interesate de intrarea 
în posesie a unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire (caietului de sarcini) pot depune o cerere în acest 
sens la registratură Primăriei oraşului Ocnele Mari, 
până pe data de 25.11.2015, ora 12:00. 3.2. Denumirea 
şi adresa serviciului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire (caietul de sarcini). Serviciul Urbanism din 
cadrul Primăriei oraşului Ocnele Mari, str. A.I. Cuza, 
nr. 53. 3.3. Costul şi condiţiile de plata pentru obţinerea 
caietului de sarcini. Caietul de sarcini va fi eliberat 
persoanelor care au depus cererea menţionată mai sus 
contracost pentru suma de 100 de lei (conform HCL nr. 
66 din 30.10.2015). 3.4. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor; Clarificări cu privire la documentaţia de 
atribuire (caietul de sarcini) se pot face până pe data de 
25.11.2015, ora 12:00. Solicitarea de clarificări se va 
face prin cerere scrisă depusă în acest sens la registra-
tura Primăriei oraşului Ocnele Mari. Numai persoanele 
care au achiziţionat caietul de sarcini pot solicită clari-
ficări în legătură cu acesta. Oraşul Ocnele Mari va avea 
obligaţia să rasunda la clarificările primite până pe 
dată de 27.11.2015, ora 12:00. 4. Informaţii privind 
licitaţia: La licitaţie pot participa persoane fizice, 
persoane juridice române şi străine, numărul fiind 
nelimitat. Licitaţia va fi o licitaţie publică cu strigare şi 
se va desfăşura astfel: - faza de depunere a documen-
telor de calificare; - faza de verificare a documentelor 
de calificare şi accetarea ofertanţilor; - faza de realizare 
efectivă a licitaţie cu strigare şi adjudecarea licitaţiei. 
Preţul de pornire al licitaţiei este de 286.036 euro echi-
valent cu 1.262.621 lei (1 euro = 4,4142 lei, conform 
Raportului de evaluare nr. 309/16.10.2015, înreg. la 
Primăria oraşului Ocnele Mari sub nr. 10878 din 
23.10.2015). Pasul de strigare este de 20000 lei. Mai 
multe informaţii cu privire la modul de desfăşurare al 
licitaţiei se pot obţine din caietul de sarcini aprobat 
prin HCL nr. 66 din 30.10.2015. 4.1. Data limită de 
depunere a documentelor de calificare 02.12.2015, ora 
12:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse documentelor 
de calificare Primăria oraşului Ocnele Mari - Registra-
tură, str. A. I. Cuza, nr. 53, oraş Ocnele Mari, judeţ 
Vâlcea, România. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depuse documentele de calificare. Documentele 
de calificare se vor depune conform prevederilor din 
caietul de sarcini într-un exemplar. 5. Dată şi locul la 
care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere şi 
analizare documente de calificare, precum şi licitaţia de 
strigare şi adjudecare licitaţie. 11.12.2015, începând cu 
ora 10:00. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competenţe 

în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei; Contestaţiile cu privire la documen-
taţia de atribuire (caietul de sracini) pot fi depuse până 
pe dată de 25.11.2015, ora 12:00. Contestaţiile cu 
privire la rezultatul licitaţiei (desemnarea câştigăto-
rului) pot fi depuse până pe data de 15.12.2015, ora 
16:00. Aceste contestaţii se pot depune la Tribunalul 
Râmnicu Vâlcea, str. Scuarul Revoluţiei nr. 1, Rm. 
Vâlcea, tel (0250)73 91 20, fax (0250)73 22 07, email 
mirela.staicu@just.ro. 7. Alte informaţii: În termen de 
2 zile de la întocmirea procesului verbal de adjudecare 
se va proceda la informarea ofertantului câştigător şi 
se va face o invitaţie către acesta în vederea semnării 
contractului de vânzare- cumpărare în formă autenti-
ficată, prin publicarea rezultatului licitaţiei pe site-ul 
primăriei oraşului Ocnele Mari www.ocne.ro. 
Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în 
maxim 45 de zile de la dată licitaţie, în cazul în care nu 
există contestaţii sau dacă există acestea au fost soluţi-
onate. În cazul nerespectării câştigătorului termenului 
stabilit cu privire la încheierea contractului acesta va 
pierde garanţia de participare, iar licitaţia se va anula 
şi se va organiza din nou conform caietului de sarcini. 
Preţul de adjudecare va fi achitat la semnarea contrac-
tului. Garanţia de participare este de 10% din preţul de 
pornire al licitaţie, adică 28604 euro şi se va depune în 
contul precizat în caietul de sarcini. Cursul de schimb 
va fi cel din ziua efectuării depunerii garanţiei de către 
ofertant. Pentru articiantii care nu sunt câştigători 
garanţia de participare se restituie la cerere, menţio-
nându-se contul şi banca solicitantului. Taxa de parti-
cipare la licitaţie este de 1000 lei. Alte informaţii cu 
privire la licitaţie, la modul de desfăşurare al licitaţiei, 
elementele de preţ, condiţiile de participare la licitaţie, 
modul de elaborare a ofertei de către persoanele intere-
sate, alte informaţii secifice (soluţionare litigii, dispo-
ziţii finale), etc. 8. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie în vederea publicării. 03.11.2015.

PIERDERI
S.C. Plast Confort S.R.L., BV, J08/2512/2007, declară 
pierdut şi nul certificatul de înregistrare B2175814, şi 
certificatele constatatoare nr.58503/31.05.2010 de la 
sediul social şi terţi.

Subsemnatul Tudor D. Eugen, administrator al S.C. 
TEI Com S.R.L. din Niculițel, jud. Tulcea, declară 
pierderea actului constitutiv al societății cu nr. 513761/ 
01.08.2012 şi certificatul de înregistrare Seria B, nr. 
1945504 din 20.03.2009, J36/662/1997, eliberate de 
O.R.C. Tulcea. Se declară nule.

Pmc Green Environment srl, cu sediul în Bucureşti, str. 
Cîmpia Libertăţii nr. 9, bl. pm62, sc. a, et.1, ap. 8, 
camera 1, Sector 3, număr de ordine J40/11788/2010 şi 
C.U.I. 27769546, declară pierdute certificatele consta-
tatoare emise în baza legii 359/2004 pentru punctele de 
lucru situate în Bucureşti Sectorul 1, str. Carpaţi, nr. 
102, corp nr. c29 şi Bucureşti Sectorul 1, str. Carpaţi, nr. 
102, corpul de clădire identificat cu indicativul C28.

S.C. REDIS Market S.R.L. cu sediul în Voluntari, str. 
Şcolii nr.40A, bl.2, sc.1, ap.11, RO 30433880, declar 
pierdut (nul) Certificat de circulaţie a mărfurilor EUR. 
1, nr. R. 0031753 emis de Autorităţile Vamale România.

Conducerea Universităţii 
Titu Maiorescu îşi exprimă 
cu adâncă durere regretul 

faţă de trecerea în nefiinţă a 
celei care a fost doamna 
Lector univ. dr. ANICA 

CHERCIU, primul 
prodecan al Facultăţii de 

Ştiinţe Economice, un 
dascăl devotat şi un om 

minunat care „a crescut” 
zeci de generaţii de studenţi. 
Lumina cunoaşterii dăruită 
de domnia sa ne va însoţi 

pentru totdeauna.
Dumnezeu să o odihnească în pace!

DECESE


