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OFERTE SERVICIU
Tipografia Livco Print angajează muncitori necalificaţi
pentru diferite operaţiuni de
finisare.Perioada nedeterminată. Disponibilitate lucru în
2schimburi. Decontare transport.Metrou Anghel Saligny.
0726220215
l Angajăm lăcătuş mecanic în
domeniul amenajărilor interioare.
Experienţă min.3 ani în domeniu.
Munca necesită pricepere şi
răbdare. Rugăm seriozitate.
Tel:_031.425.74.94.
l Spitalul Clinic Colentina organizează concurs pentru ocuparea a 1
post temporar de cercetător ştiinţific gr.III -biolog şi 1 post temporar
de medic specialist oncologie,
concurs ce se va susţine în data de
17.03.2016, ora 10.00, la sediul
spitalului. Informaţii suplimentare
la telefon: 021.319.17.80.
l Şcoala Gimnazială Criciova
organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale
temporar vacante de administrator
financiar (patrimoniu) -0,25 post,
studii superioare şi cu vechime în
specialitate de cel puţin 3 ani.
Concursul va avea loc în data de
24.03.2016, începând cu ora 9.00, la
Şcoala Gimnazială Criciova.
Data-limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de
concurs este 16.03.2016, ora 14.00.
Concursul constă în susţinerea unei
probe scrise şi interviu. Persoană de
contact: Ureche Nicolae, tel.:
0736.343.481.
l Primăria comunei Bogaţi,
judeţul Argeş organizează în data
de 31.03.2016, ora 10.00 – proba
scrisă, concurs pentru ocuparea a 2
funcţii contractuale de execuţie
vacante în cadrul compartimentului de administraţie şi stare civilă,
după cum urmează: referent debutant– 1 post pe perioadă determinate; şofer – 1 post pe perioadă
nedeterminată. Data şi ora interviului se vor afişa odată cu rezultatele la proba scrisă. Condiţiile de
participare la concurs sunt următoarele: Condiţii generale prevăzute
de art. 3 al Regulamentului cadru
aprobat prin HG 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Condiţii specifice postului de
referent debutant: studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat. Condiţii specifice postului de
şofer: studii medii; posesor permis
conducător auto categoria B.
dosarul de înscriere la concurs se
depune până la data de 23.03.2016
la sediul Primăriei comunei Bogaţi,
judeţul Argeş. Condiţiile de desfăşurare a concursului şi de participare la concurs, precum şi
bibliografia sunt afişate la sediul
Primăriei Bogaţi, anexa la anunţ.
Relaţii suplimentare se obţin la
sediul Primăriei Bogaţi, telefon:
0248655003.

l Primăria Comunei Podari organizează, la sediul din str.Dunării,
nr.67, comuna Podari, judeţul Dolj,
concurs de recrutare pentru
ocuparea: -un post contractual de
execuţie vacant inspector specialitate în cadrul Compartimentului
activităţi agricole. Concursul se
organizează în două etape: -prima

etapă în data de 31.03.2016, ora
10.00- proba scrisă; -a doua etapă
în data de 5.04.2016, ora 10.00proba de interviu. Pentru a putea
participa la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească cumulativ,
următoarele condiţii: 1.Condiţii
generale: Conform art.3 din HG
nr.286/2011, cu modificările introduse de HG nr. 1027/2014. 2.
Condiţii specifice: -studii superioare de lungă durată absolvite cu
diploma de licenţă în domeniul
ştiinţelor inginereşti sau domeniu
agricol, -vechime în muncă minim
3 ani, -disponibilitate de a lucra în
program prelungit şi în condiţii de
program cu publicul, -cunoştinţe în
utilizarea PC (Word, Excel, Power
Point, programe speciale de
cadastru). Dosarele de înscriere se
vor depune până la data de
24.03.2016, ora 13.00, la sediul
Primăriei comunei Podari din str.
Dunării, nr.67, com.Podari, judeţ
Dolj. Informaţii suplimentare cu
privire la documentele aferente
concursului, tematica şi bibliografia se afişază la sediul instituţiei
sau se pot obţine la telefon
0251/339.155, Secretariatul comisiei de concurs.
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.
Avalanşei nr. 20-22, scoate la
concurs, în data de 11.04.2016, ora
09:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:
Inspector, grad profesional debutant– Direcţia Coordonarea Proiectelor cu Finanţare Nerambursabilă
din Fonduri Europene şi Managementul Bazelor de Date. Condiţii
specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor administrative; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi
creativitate, capacitate de adaptare
la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
ANOFM.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocupa rea Fo rţ ei de Muncă
Constanţa, cu sediul în Constanţa,
Str. Lacului, nr. 14, scoate la
concurs, în data de 11.04.2016,
ora09:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
consilier, grad profesional superior–
Compartiment Control, Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii şi
Executare Silită a Debitelor.
Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet-nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Constanţa.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocupa rea Fo rţ ei de Muncă
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, Str.
Bucureşti, bl. 202/5D, mezanin

scoate la concurs, în data de
11.04.2016, ora09:00 (proba scrisă),
la sediul agenţiei, următorul post
vacant: consilier, grad profesional
debutant–Compartiment Execuţie
Bugetară, Financiar, Contabilitate,
Administrarea Fondului de Garantare pentru Plata Creanţelor Salariale. Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor economice; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet-nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Giurgiu.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara, cu sediul în Deva, Piaţa
unirii, nr.2, scoate la concurs, în
data de 11.04.2016, ora09:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: expert,
grad profesional debutant–
Compartiment Achiziţii Publice,
Administrativ, Protecţia Muncii şi
PSI. Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul ştiinţelor
economice sau al ştiinţelor administrative; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Power Point, Internet-nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Hunedoara.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu,
cu sediul în Sibiu, Str. Morilor,
nr.51A, scoate la concurs, în data de
11.04.2016, ora09:00 (proba scrisă),
la sediul agenţiei, următorul post
vacant: inspector, grad profesional
principal–Compartiment Economie
Socială. Condiţii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: 5 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet-nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Sibiu.
l Primăria comunei Prundu Bîrgăului, judeţul Bistriţa -Năsăud, cu
sediul în Prundu Bîrgăului, strada
Principală, nr. 512, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
publice de execuție de inspector,
grad principal, în data de
18.04.2016, ora 10.00, proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 20 zile de
la data publicării în Monitorul

Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei comunei Prundu Bîrgăului. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art.49 din Hotărârea Guvernului
nr.611/2008, modificată şi completată de H.G.1733/2008. Condiţiile
de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul
Primăriei comunei Prundu Bîrgăului. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei comunei
Prundu Bîrgăului şi la nr.de telefon:
0263.265.011. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările
şi completările ulterioare. Condiţiile de participare sunt: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă,
în domeniul asistență socială;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: 5 ani.
l Primăria Municipiului Dorohoi
organizează în data de 31.03.2016
orele 10.00, concurs pentru
ocuparea unei funcţii contractuale
de execuție: - Inspector de specialitate , gradul profesional II la
Comp.U.L.M ; principalele cerinţe
de participare la concurs; -studii
superioare de lungă durată , absolvite cu diploma de licență sau
echivalent; -Specialitatea studiilor:
tehnice; -vechime: minim 6 luni în
specialitatea studiilor. Dosarele de
înscriere se pot depune la Compartimentul resurse umane, în termen
de 10 de zile lucrătoare de la data
publicării anunţului. Pentru relaţii
suplimentare vă puteţi adresa la
Compartimentul resurse umane,
din cadrul Primăriei Municipiului
Dorohoi sau la tel. 0231/610133,
interior 114.
l Autoritatea Feroviară Română
-AFER, instituţie publică finanţată
din venituri proprii, cu sediul în
Calea Griviţei, nr. 393, Sector.1,
Bucureşti, în conformitate cu
prevederile Regulamentului-cadru
aprobat prin HG nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru
ocuparea, pe durata nedeterminată,
a următoarelor funcţii contractuale
de execuţie vacante:-CONSILIER
JURIDIC gradul II, 1 post, la
Compartimentul Juridic din cadrul
Autorităţii de Siguranţă Feroviară
Române -ASFR; -EXPERT debutant, 1 post, la Serviciul Relaţii
I n t e r n a ţ i o n a l e , Tr a d u c e r i ;
-ECONOMIST gradul IA, 1 post,
la Compartimentul Economic din
cadrul Autorităţii de Siguranţa
Feroviară Române -ASFR;
-ECONOMIST gradul I, 1 post, la
Compartimentul Economic din
cadrul Organismului Notificat
Feroviar Roman -ONFR;
-ECONOMIST gradul II, 1 post, la
Compartimentul Economic din
cadrul Organismului de Licenţe
Feroviare Român -OLFR. Condiţiile generale pe care trebuie să le
îndeplinească candidaţii sunt cele
prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile
specifice potrivit cerinţelor
postului: Pentru funcţia de CONSILIER JURIDIC gradul II:-studii
universitare juridice absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
-experienţă necesară executării
operaţiunilor specifice postului:
minimum 5 ani vechime în domeniul feroviar; -experienţă în exercitarea atribuţiilor specifice
Autorităţii Feroviare Române

-AFER; -cunoştinţe operare PC.
Pentru funcţia de EXPERT debutant:-studii universitare economice
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -noţiuni tehnice în
domeniul feroviar; -experienţă în
exercitarea atribuţiilor specifice
Autorităţii Feroviare Române
-AFER; -certificat de competenţă
lingvistică -limba engleză; -cunoştinţe operare PC. Pentru funcţiile
de ECONOMIST gradul IA,
ECONOMIST gradul I, ECONOMIST gradul II: -studii universitare
economice absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; - experienţa
necesară executării operaţiunilor
specifice postului: minimum 15 ani
vechime în specialitate pentru
funcţia de economist gradul IA,
minimum 10 ani vechime în specialitate pentru funcţia de economist
gradul I, minimum 5 ani vechime
în specialitate pentru funcţia de
economist gradul II; -experienţa în
exercitarea atribuţiilor specifice
Autorităţii Feroviare Române
-AFER; -cunoştinţe operare PC.
Termenul limită de depunere a
dosarului de concurs este data de
24.03.2016, ora-14.00. Locul de
desfăşurare a concursului: sediul
Autorităţii Feroviare Române
-AFER, Corp B, parter, camera
101, proba scrisă în data de
31.03.2016, ora-10.00, interviul în
data de 06.04.2016, începând cu
ora-10.00. Tematica şi bibliografia
de concurs, aferentă fiecărei
funcţii, precum şi alte informaţii
necesare pot fi studiate pe site-ul
AFER (http://www.afer.ro/) secţiunea Informatii/ Anunturi/
Cariera. Relaţii suplimentare
privind organizarea şi desfăşurarea
concursului se pot obţine la telefon
021.307.79.18.
l Compania de Servicii Publice şi
Energii Regenerabile Prahova S.A.
anunţă începerea procesului de
recrutare şi selecţie pentru 1 post
de administrator -din afara autorităţii publice judeţene în Consiliul
de Administraţie al societăţii, organizat în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de Urgenţă nr.109/2011
privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii generale şi specifice: Generale: a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic
European şi domiciliul în România;
b)cunoaşterea limbii române (scris
şi vorbit); c)stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de
documente medicale; d)declaraţie
pe propria răspundere că nu a fost
destituit dintr-o funcţie publică sau
nu i-a încetat contractul individual
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; e)declaraţie pe
propria răspundere că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică,
astfel cum este definită prin lege; f)
să nu fie persoane incapabile,
potrivit legii, ori care au fost
condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz
de fals, înşelăciune, delapidare,
mărturie mincinoasă, dare sau
luare de mită, pentru infracţiunile
prevăzute de Legea nr.656/2002
pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
actelor de terorism, cu modificările
şi completările ulterioare, pentru
infracţiunile prevăzute de art.143145 din Legea nr.85/2006 privind
procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; g)
declaraţie pe propria răspundere că
nu face parte din mai mult de 4
consilii de administraţie ale unor
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regii autonome sau societăţi comerciale. Specifice: a)studii superioare
de lungă durată cu diplomă de
licenţă sau echivalentă şi experienţă de cel puţin 8 ani în specialitatea acestora; b)experienţă într-o
funcţie de conducere sau în activitatea de administrare/management
a/al unor întreprinderi publice
profitabile sau a/al unor societăţi
comerciale de cel puțin 5 ani; c)
capacitate de exprimare (scris,
vorbit şi citit) într-o limbă de circulaţie internaţională -nivel mediu; d)
cunoştinţe de operare pe calculator
-nivelul mediu; e)nu pot face parte
din corpul funcţionarilor publici
sau al altor categorii de personal
din cadrul autorităţii publice judeţene ori din cadrul altor autorităţi
sau instituţii publice; f)să nu fie
salariat sau director executiv al
societăţii comerciale în cauză sau al
unei societăţi comerciale controlată
de autoritatea publică judeţeană ori
să fi avut un astfel de raport de
muncă în ultimii 5 ani. Candidaturile şi documentele solicitate prin
prezentul anunţ se depun în 5 zile
lucrătoare de la publicare la sediul
social al companiei din Plopeni, str.
Armoniei nr.7, Județul Prahova, în
plic închis şi sigilat, unde vor primi
un număr de înregistrare şi data
certă a depunerii, iar interviul
candidaţilor selectaţi se va ţine în
maxim 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a
dosarelor. Informaţii suplimentare
se pot obţine la telefon:
0244.220.161 sau pe pagina de
internet a societăţii www.csperph.
ro

VÂNZĂRI AUTO
l Autoturism Mercedes-Benz
E270, 70.000 Km, an fabricaţie
2003, stare excepţională, ţinut în
garaj, primul proprietar, toate reviziile şi întreţinere efectuate numai
la reprezentanţa Mercedes,
10.500E. 0744.643.734

CITAȚII
l Doamna Băsu Elisabeta-Carmen
este citată la Judecătoria Petroşani
în calitate de pârâtă în data de
21.04.2016, în dosarul nr.10060/
278/2015 ce are ca obiect divorț.
l Reclamanta Burlacu Maria o
citează pe parata Ispas Ana Maria,
la Judecătoria Buzău, CC 20,
pentru data de 05.04.2016 ora
09.00, în dosarul nr.13098/200/2015,
având ca obiect succesiune.
l Numita Iosif Lenuţa, cu ultimul
domiciliu cunoscut în oraş
Ţăndărei, str. Libertăţii, nr. 15, jud.
Ialomiţa, este chemată în data de
17.03.2016, ora 8.30 la Tribunalul
Ialomiţa, în dosar 176/98/2016.
l Numita Zavate Oana Laura cu
ultimul domiciliu în com. Orleşti,
jud. Vâlcea, este citată la Judecătoria Drăgăşani- pentru divorț în
data de 21.03.2016, în dosar nr.
2007/223/2014.
l Numita Palade Violeta pârâtă în
dosarul 3718/260/2015 având ca
obiect divorţ, este citată la Judecătoria Moineşti în data de 12.04.2016
ora 08:30, reclamant Palade Stelică.
l Pe data de 24.03.2016, sunt citaţi
la Judecătoria Negreşti Oaş, în
dosar nr.129/266/2014, ora 8.30, în
calitate de pârâţi: Csicso Janos,
Herskovics Herman, Manita
Dumitru, Măgurean Laszlo,
Krizsan Maria, Neamţu Mihai,
Neamţu Maria, cu domicilii necunoscute, în contradictoriu cu Zele
Ioan şi Zele Maria, cauza având ca
obiect uzucapiune.
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l Se citează pârâta Costescu Ioana
în Dosar nr. 3017/274/2015 al Judecătoriei Orșova, cu termen de judecată la data de 31.03.2016, având
ca subiect ”rezoluțiune contract”,
în proces cu reclamanta Costescu
Maria.
l Numitul Amza Ion, fiul lui
Amza D. Ion și al lui Amza
Floarea, născut la 10.09.1916, în
localitatea Cornu, judeţul Dolj, cu
ultimul domiciliul cunoscut în com.
Orodel, sat Cornu, este citat/
chemat în data de 23 martie 2016,
ora 08.30, în calitate de intimat/
pârât, la Tribunalul Dolj, Secţia
Civilă 1, camera 3, str. Brestei, nr.
12, judeţul Dolj, în Dosarul
nr.18693/280/2013*, pentru cauza
de declararea judecătorească a
morţii, apelant/petent fiind Amza
Teodor, domiciliat în Comuna
Bascov, str. Lăbușești, nr. 86,
judeţul Argeș.

DIVERSE
l Ciochina Daniela anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Construire
imobil locuinţe colective S+P+7”,
propus a fi amplasat în str.
Grădiștea, nr.4, sector 4, București.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului București, la
adresa Aleea Lacul Morii nr.1,
sector 6, în zilele de luni-vineri, între
orele 9.00-12.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului București.
l SC Bell Rom Import Export
SRL având sediul în judeţul Ilfov,
comuna Afumaţi, Str.Morii, nr.27,
titular al planului /programului
P.U.Z. construire staţie de distribuţie carburanţi, dependinţe,
împrejmuire teren și utilităţi din
jud.Ilfov, com.Afumaţi, Şoseaua
Bucuresti-Urziceni, nr. 95, anunţă
publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare in cadrul
ședinţei Comitetului Special constituit in data de 03.02.2016 urmând
ca planul/programul propus sa fie
supus procedurii de adoptare fără
aviz de mediu. Observaţii /comen-

tarii și sugestii se primesc în scris la
s e d i u l A . P. M . I l f o v ,
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02,
0746.248.440) in termen de 10 zile
de la data publicării anunţului.
l Comuna Ciocănești, cu sediul în
comuna Ciocănești, județul
Suceava, cod poștal: 727120, tel./
fax: 0230/578.135, e-mail: p_ciocanesti@yahoo.com. În conformitate
cu Legea nr.350/2005 privind
regimul finanțărilor nerambursabile, cu modificarile si completarile
ulterioare, anunţă: Programul
anual al finanţărilor nerambursabile din fonduri publice ale
Comunei Ciocănești pentru anul
2016 este în sumă de totală 40.000
lei și este destinată în întregime
pentru susţinere culte religioase
recunoscute de lege, conform HCL
nr. 15/03.03.2016.
l Comuna Ciocănești, cu sediul în
loc. Ciocănești, județul Suceava,
cod poștal: 727120, tel./fax:
0230/578.135, e-mail: p_ciocanesti@yahoo.com. În conformitate
cu Legea nr.350/2005 privind
regimul finanțărilor nerambursabile, cu modificarile și completările
ulterioare. Selecţia publică de
proiecte și evaluare în vederea
atribuirii contractelor de finanțări
nerambursabile în anul 2016, de la
bugetul local va avea loc în data de
27.04.2016, ora 12.00, pentru
următoarele domenii: Susţinere
culte religioase recunoscute de
lege- suma totală: 40.000 lei,
conform HCL nr.15/03.03.2016.
Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă,
solicitanții trebuie să fie persoane
fizice sau persoane juridice fără
scop patrimonial- asociații ori
fundații constituite conform legii
sau culte religioase recunoscute
conform legii. Data limită pentru
depunerea proiectelor este de
22.04.2016, orele 12.00. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect și
informații suplimentare se pot
obține de la Primăria Comunei
Ciocănești, str.Principală, nr.39,
județul Suceava, tel/fax:
0230/578.135, e-mail: p_ciocanesti@yahoo.com, site-ul: http://
www.ciocanestibucovina.eu.
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l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Unitatea Administrativ
Teritorială a Municipiului Sighetu
Marmației, C.I.F 3695174,cu sediul
în Sighetu Marmației, județul
Maramureș, adresa: str.Bogdan
Vodă, nr.14, tel. 0262.311.001, fax.
0262.311.069, email primăria@
primariasighet.ro. În conformitate
cu prevederile Legii nr.350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit
de interes general, cu completările
și modificările ulterioare, U.A.T. a
Municipiului Sighetu Marmației,
acordă finanţări nerambursabile, pe
baza de selecţie pentru proiecte a
structurilor sportive locale pe anul
2016. Finanţarea programului:
Conform H.C.L. Sighetu Marmației nr.5/05.02.2016, privind aprobarea bugetului propriu de venituri
și cheltuieli a Municipiului Sighetu
Marmației pe anul 2016. Suma
totală disponibilă pentru sprijinul
financiar al programelor sportive
din Municipiul Sighetu Marmației
este de 270.000,00 lei și este destinată în întregime pentru domeniul
Sport -prevăzută în bugetul local la
cap.6702- Cultură, recreere și
religie, supcapitolul 67020501
Sport, titlul 59 -Alte cheltuieli.
Finanţările nerambursabile nu se
acordă pentru activităţi generatoare de profit și nici pentru activităţi din domeniile reglementate de
Legea 182/2002 privind protecţia
informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare. Publicarea programului anual pentru acordarea de
finanţări nerambursabile nu
creează Municipiului Sighetu
Marmației obligaţia de a efectua
procedură de selecţie.
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Primăria Orașului
Cajvana, cod fiscal: 4441166, str.
Principală, nr.864, judeţul Suceava,
tel.0230-539.222, fax: 0230-539.222,
e-mail: primaria_cajvana@yahoo.
com. Primăria Orașului Cajvana

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Municipal Câmpina. Bdul. Carol I nr. 31, județul Prahova, tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr.
80454/07.03.2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură,
S.F.M. Câmpina organizează la sediul din Câmpina, Bdul. Carol I nr. 31, licitație publică deschisă în
vederea vânzării următoarelor bunuri sechestrate: - în data de 21.03.2016, ora 13.00, teren intravilan
169 mp împreună cu construcție – locuință (Sp+P+M) 170 mp situate în Breaza, Aleea Fluturași nr. 8,
jud. Prahova, preț de pornire 146.365 lei, proprietatea debitoarei Concord 94 Construct S.R.L. –
București, sector 2; - în data de 21.03.2016, ora 14.30, teren pădure 2026 mp situat în extravilanul
localității Poiana Câmpina, jud. Prahova, preț de 2.085 lei, proprietatea debitorului Stănică Bujorel –
Câmpina, jud. Prahova; - în data de 22.03.2016, ora 13.00, locuință C1 (P) s.c. 42,93 mp; locuință C2
(P+1E) s.c. 27,73 mp și terenul aferent în suprafață de 159 mp, situate în localitatea Câmpina, str.
Bistrița nr. 4, jud. Prahova, preț de pornire 183.150 lei, proprietatea persoanelor ﬁzice Duduc Daniel
Gheorghe și Duduc Georgeta pentru creanțele debitoarei S.C. Lars Auto S.R.L. – Brebu, jud. Prahova; în data de 22.03.2016, ora 14.30, teren intravilan 2400 mp, categoria fâneață, situat în localitatea
Valea Doftanei, sat Trăisteni, pct. „Poduri”, tarlaua 25, parcela F-240, jud. Prahova, preț de pornire
162.000 lei, proprietatea persoanei ﬁzice Ghindea Iulian pentru creanțele debitoarei S.C. Gimad
Construct S.R.L. – Valea Doftanei, jud. Prahova; - în data de 23.03.2016, ora 13.00, teren intravilan
6400 mp, situat în localitatea Poiana Câmpina, jud. Prahova, preț de pornire 395.221 lei, proprietatea
debitoarei S.C. Corydob Peco Serv S.R.L. – Poiana Câmpina; - în data de 23.03.2016, ora 14.30, teren
extravilan fâneață 40088 mp, situat în localitatea Secăria, T:31, P: F 184, jud. Prahova, preț de pornire
47.012 lei, proprietatea debitorului Popa Iulian – Secăria; - în data de 24.03.2016, ora 13.00, covoare
de diferite dimensiuni – 159 buc., preț de pornire 16.019 lei; traverse de dimensiuni diferite – 74 buc.,
preț de pornire 3.512 lei; pasuri de dimensiuni diferite – 57 buc., preț de pornire 1.111 lei, situate în
localitatea Ploiești, str. Mărășești nr. 187, jud. Prahova, proprietatea debitoarei S.C. Lucimar S.R.L. –
Câmpina, jud. Prahova. * precizăm că bunurile nu se valoriﬁcă separat; - în data de 24.03.2016, ora
14.30, autoturism Audi A6, Avant Quatro, an fabricație 2001, preț de pornire 7.100 lei, proprietatea
debitorului Oprea Dragoș – Cornu, jud. Prahova; - în data de 25.03.2016, ora 11.00, autoturism M1
Toyota HW2 NHW20E, an fabricație 2007, preț de pornire 24.310 lei, proprietatea debitoarei Totolici
Cimpoiașu Ioana Mihaela – Telega, jud. Prahova. Prețurile de pornire a licitației nu includ TVA.
Anunțurile de vânzare pot ﬁ consultate la sediul S.F.M. Câmpina, primăria în raza căreia se aﬂă
bunurile și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.376010; 0244.376011, persoană de
contact: dl. Pavel Gheorghe.

acordă finanţări nerambursabile în
anul 2016 din bugetul local al
orașului Cajvana, pentru activităţi
nonprofit de interes local, conform
Programului aprobat în baza Legii
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, cu
modificările și completările ulterioare, pentru următoarele domenii:
Asociaţii cu caracter neguvernamental, non-profit și apolitic pentru
susţinerea și sprijinirea acţiunilor
cu caracter educativ, cultural, social-umanitar și sportiv din orașul
Cajvana. Solicitanţi: persoanele
fizice sau persoanele juridice fără
scop patrimonial- asociaţii ori
fundaţii constituite conform legiiși cultele religioase recunoscute în
România. Scopul programului este
realizarea unor obiective de interes
public local. Desemnarea proiectelor câștigătoare se va face în
ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat.
Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate
procura de la sediul Primăriei
Orasului Cajvana, telefon
0230/539.222 și pe pe site-ul instituţiei: www.cajvana.ro unde este
publicat Programul privind acordarea de finanţări nerambursabile
în anul 2016 din bugetul propriu al
orașului Cajvana pentru activităţi
nonprofit de interes local, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local
nr.5 din 29.01.2016. Pentru folosirea în mod operativ și eficient a
fondurilor, conform prevederilor
art.20, alin.2 și 3 din Legea nr.
350/2005, solicitanţii vor putea
depune documentaţia prevăzută în
Programul aprobat, la registratura
Primăriei Orașului Cajvana,
judeţul Suceava, strada Principală,
nr.864 până la data de 15.04.2016,
ora 16.00. Evaluarea și selecţia
dosarelor se va efectua în perioada
18-30 aprilie 2016. Anunţul de
participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a
VI-a cu nr.46/08.03.2016.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Administratorul
Unic al S.C. GRIUL S.A.,
J40/487/1991, C.U.I. RO 426
convoacă AGOA- în conformitate
cu dispoziţiile legale și statutare -la
19.04.2016, ora 13,00 în șos. Mihai
Bravu 223, etajul 2, cam 1, sect. 3,
București pentru toţi acţionarii
înregistraţi la 01.04.2016 (data de
referinţă), cu următoarea ordine de
zi: 1. Aprobarea tuturor situaţiilor
financiare aferente anului 2015. 2.
Descărcarea de gestiune a administratorului unic și a directorului
general. 3. Aprobarea BVC pentru
anul 2016. 4. Aprobarea datei de
11.05.2016 ca data de înregistrare și
a datei de 10.05.2016 ca data
ex-date. 5. Aprobarea mandatarea
unei Dnei. Carmen Tovarnac –
Director General pentru a realiza
toate procedurile și formalităţile
legale necesare în vederea aducerii
la îndeplinire a hotărârilor AGOA,
inclusiv a semnării actului constititiv actualizat și depunerea lui la
autorităţile competente, să semneze
în faţa notarilor publici, să depună
și să preia acte și să semneze în
acest scop în numele Societăţii, în
relaţiile cu ONRC București,
ASF,BVB, precum și alte entităţi
publice sau private. Mandatarul sus
menţionat va putea delega puterile
acordate conform celor de mai sus
oricărei persoane după cum consideră necesar. În cazul în care pe
data de 19.04.2016 nu se întrunește
cvorumul prevăzut de lege și statut,
AGOA este convocată pentru data
20.04.2016 în același loc, la aceeași
oră, cu aceleași date de referinţă, de

înregistrare și ex-date și cu aceeași
ordine de zi. Informaţii suplimentare: office.graul@yahoo.com.
Administrator Unic, Amnon Zakai.

LICITAȚII
l SC Olteanu & 84 Wal SRL, prin
lichidator judiciar CII Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în data de
11.04.2016, ora 15.00 la sediul lichidatorului din Ploiești, str. Splaiului
nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud.
Prahova următoarele bunuri: Teren
arabil intravilan St 2427 mp; Teren
arabil extravilan St 3000 mp; Teren
arabil extravilan St 5400 mp,
ambele situate in com. Filipeștii de
Târg, sat Brătășanca, jud. Prahova;
În caz de neadjudecare in data de
11.04.2016, se vor organiza licitaţii
in datele de 18.04.2016 , 25.04.2016
si 09.05.2016 la ora 15.00. Taxa de
participare la licitaţie este de 100
RON plus TVA, garanţia de participare este de 10% din valoarea
pretului oferit plus TVA. Achitarea
lor se poate face cu ordin de plată în
contul de lichidare al debitoarei sau
numerar la sediul lichidatorului.
Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la
licitaţie se va face cu cel putin o zi
inainte de data licitatiei. Bunurile se
vor vinde libere de sarcini conform
art. 53 din Legea 85/2006. Alte
relaţii privind activele scoase la
vânzare puteţi obţine la nr. de tel.
0244-513366 sau 0244-597751.
l SC Iatan Company SA, prin
lichidator judiciar CII PETCU
VIORICA, scoate la vânzare prin
licitaţie publică în data de
11.04.2016 ora 14,00 la sediul lichidatorului din Ploiești, str. Splaiului
nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud.
Prahova următoarele bunuri: imobil situat în str. Nicolae
Balcescu nr. 1, Câmpina, jud.
Prahova compus din teren în
suprafaţă de 5.179,80 mp și
construcţiile existente pe teren
(fabrica de pâine, secţie producţie,
moară, cabina poarta); - utilaje
panificatie. In caz de neadjudecare
in data de 11.04.2016, se vor organiza licitaţii si in datele de
18.04.2016, 25.04.2016 si 09.05.2016
la ora 14,00. Taxa de participare la
licitaţie este de 100 RON + TVA,
garanţia de participare este de 10%
din valoarea pretului oferit plus
TVA . Achitarea lor se poate face
cu ordin de plată în contul de lichidare al debitoarei sau în numerar
la sediul lichidatorului. Vânzarea se
face în baza prevederilor Legii nr.
85/2006. Inscrierea la licitate se va
face cel putin cu o zi inainte de
data licitatiei. Bunurile se vor vinde
libere de sarcini conform art. 53 din
Legea 85/2006. Alte relaţii privind
activele scoase la vânzare puteţi
obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau
0244-597751.
l SC Lupu Confex S.R.L., prin
lichidator judiciar CII Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în data de
11.04.2016, ora 14.30 la sediul
lichidatorului din Ploiești, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2,
jud. Prahova următoarele bunuri:terenuri si cladiri situate in Urlati,
str. 1 Mai, jud. Prahova; - teren
extravilan St – 22.366,35 mp situat
in Valea Bobului, Urlati, jud.
Prahova; - autoutilitara VW LT35,
an fabricatie 2003; - bunuri, echipamente tehnologice, birotica, materii
prime, obiecte de inventar. In caz
de neadjudecare in data de
11.04.2016, se vor mai organiza
licitatii, in zilele de 18.04.2016,
25.04.2016 si 09.05.2016 la ora
14.30. Taxa de participare la licitaţie este de 100 RON plus TVA,

garanţia de participare este de 10%
din valoarea bunului plus TVA.
Achitarea lor se poate face cu ordin
de plată în contul de lichidare al
debitoarei sau în numerar la sediul
lichidatorului. Vânzarea se face în
baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Inscrierea la licitaţie se va face cu
cel putin o zi inainte de data licitaţiei. Bunurile se vor vinde libere de
sarcini conform art. 53 din Legea
85/2006. Alte relaţii privind activele
scoase la vânzare puteţi obţine la
nr. de tel. 0244-513366 sau 0244597751.
l S.C. „CITADIN” S.A. Iași, cu
sediul în Bd. T. Vladimirescu, nr.
32C, cod 700310, organizează la
sediul sau procedura de „Licitaţie
deschisă”, cu oferte de preţ în plic
închis, în vederea atribuirii contractului „MOTORINĂ EURO 5”.
Pentru participarea la procedura
de achiziţie, ofertantul trebuie să
îndeplinească condiţiile cerute în
„Documentaţia de achiziţie” care
se poate ridica de la sediul SC
CITADIN SA, serviciul achiziţii,
contra sumei de 100 lei până pe
data de 22.03.2016. Criteriul care
va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: preţul cel mai scăzut. Documentaţia de ofertare va fi depusă la
registratură unităţii, până la data
de 23.03.2016, orele 1000. Procedura se va desfășura la sediul S.C.
C I TA D I N S . A . î n z i u a d e
23.03.2016, cu începere de la orele
1200. Relaţii suplimentare privind
procurarea documentaţiei și condiţiile de participare se pot obţine la
tel.: 0232 – 240.887.
l SC Lili’s Green Hotels Ploiești
SRL, prin administrator judiciar
Just Insolv SPRL anunţa vânzarea
la licitaţie publică a activului aflat
în patrimoniul debitoarei, respectiv
Construcţia „Hotel Restaurant –
Casa Rotaru”, situată în Ploiești,
str. Oborului, nr. 27, jud. Prahova,
înscrisă în CF nr. 125774 a mun.
Ploiești, construcţie compusă din
D+P+E+3Mansarde, în suprafaţa
desfășurată de 2.209 mp și suprafaţa balcoane 90 mp, la preţul de
2.682.750 lei. Licitaţia publică are
loc pe data de 04.04.2016, orele
12.00 la sediul administratorului
judiciar din Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et.7, cab.7B.
Construcţia este edificata pe un
teren proprietatea asociatului
Rotaru Valentin în suprafaţa de
697 mp pentru care se organizează
licitaţie publică de BEJ Până Victor
pe data de 04.04.2016, orele 11.00.
Licitaţia publică are loc în baza
hotărârii Adunării Creditorilor din
20.11.2013 și a regulamentului de
participare la licitaţie. Preţul de
pornire al licitaţiei este redus la
75% din preţul stabilit în rapoartele
de evaluare. Licitaţia publică are
loc conform Caietului de Sarcini
care se achizitoneaza de la sediul
administratorului judiciar. Relaţii
suplimentare la telefon
0344104525.
l SC Lili’s Green Hotels Ploiești
SRL, prin administrator judiciar,
anunţa vânzarea a bunurilor
imobile aflate în patrimoniul debitoarei, respectiv: Proprietate imobiliară „Pensiune – Hanul Gazarilor”
situată în Ploiești, str. M. Bravu,
nr.45, jud. Prahova, înscrisă în CF
nr. 123740 a Mun. Ploiești,
compusă din teren în suprafaţa de
720 mp în acte, respectiv 719 mp
măsurată și construcţii: C1 – Hotel
+ restaurant (Subsol – Crama,
Parter – restaurant, terasă, bar,
recepţie, etaj 2 – 8 camere cu grup
sanitar propriu, casa scării, hol,
oficiu, etaj 3 – Mansarda: 4 camere
cu grup sanitar propriu, casa scării,
spălătorie, 2 camere de serviciu,
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hol, oficiu), C2 – Anexa + beci, la
preţul de 1.728.075 lei. Licitaţia
publică are loc în baza hotărârii
Adunării Creditorilor din
20.11.2013 şi a regulamentului de
participare la licitaţie. Preţul de
pornire al licitaţiei este redus la
75% din preţul stabilit în rapoartele
de evaluare. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din
preţul de pornire al licitaţiei şi se
plăteşte în contul de insolventa al
debitoarei deschis la Banca Transilvania. Şedinţa de licitaţie va avea
loc pe data de: 23.03.2016, orele
12.00 la sediul administratorului
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab.7B.
Relaţii suplimentare se obţin de la
administratorul judiciar la telefon
0344104525.
l Debitorul Gulliver SRL societate
în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse şi Asociații S.P.R.L.,
scoate la vânzare: BUNURI
IMOBILE: -Teren 3.470 mp, situat
în extravilanul oraşului Breaza,
punct Ograda, tarlaua 20, parcela
1739, Județul Prahova, prețul de
evaluare fiind de 15.615 Euro;
-Teren 10.600 mp situat în extravilanul oraşului Breaza, punct.
Irimesti -Ograda, tarlaua 20,
parcela 1739, Județul Prahova,
prețul de evaluare fiind de 45.580
Euro; -Teren 11.602 mp în acte,
11.601 mp măsurați, situat în extravilanul oraşului Breaza, punct.
Ograda, tarlaua 20, parcela F 1707,
Județul Prahova, prețul de
evaluare fiind de 49.884 Euro.
Participanții la licitație vor trebui
să achiziționeze până la data şi ora
licitației Caietul de Sarcini ce
cuprinde Regulamentul de vânzare
unde se regăseşte lista cu bunurile
scoase la licitație. Prețul caietului
de sarcini este de 1.500 lei, exclusiv

TVA, pentru fiecare dintre cele trei
terenuri situate în oraşul Breaza.
Contravaloarea caietului de sarcini
se va achita prin OP în contul nr.
RO43INGB5514999900513726,
deschis la ING Bank sucursala
Dorobanți, pe seama lichidatorului
judiciar Dinu Urse şi Asociații
SPRL sau în numerar la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 71, et. 2, cam.
203, sector 1. Participarea la licitație este condiționată de consemn a r e a î n c o n t u l n r.
RO24UGBI0000792003436RON,
deschis la Garanti Bank, cel târziu
până la data şi ora şedinței de licitație, a garanției de 10% din prețul
de pornire al licitației pentru fiecare
bun pentru care se licitează. Licitațiile vor fi desfăşurate conform
Regulamentului de Vânzare
aprobat de creditori, pe trei faze:
-Faza I -5 licitații publice cu strigare, având ca preț de pornire 70%
din valoarea stabilită prin Raportul
de Evaluare, în datele de
14.03.2016, 16.03.2016, 17.03.2016,
21.03.2016 şi 23.03.2016 de la ora
14.00; -Faza II -5 licitații publice cu
strigare, având ca preț de pornire
60% din valoarea stabilită prin
Raportul de Evaluare, în datele de
24.03.2016, 28.03.2016, 30.03.2016,
31.03.2016 şi 04.04.2016 de la ora
14.00; -Faza III -5 licitații publice
cu strigare, având ca preț de
pornire 50% din valoarea stabilită
prin Raportul de Evaluare, în
datele de 06.04.2016, 07.04.2016,
11.04.2016, 13.04.2016 şi 14.04.2016
de la ora 14.00. BUNURI
MOBILE: -Autovehicul Daewoo
Matiz şi Autoutilitara marca Dacia;
-alte mijloace fixe (lista completă a
acestora poate fi consultată la
sediul lichidatorului judiciar).
Participanții la licitație vor trebui
să achiziționeze până la data şi ora

licitației Caietul de Sarcini ce
cuprinde Regulamentul de vânzare
unde se regăseşte lista cu bunurile
mobile scoase la licitație. Prețul
caietului de sarcini este de 500 lei,
exclusiv TVA. Contravaloarea
caietului de sarcini se va achita
p r i n O P î n c o n t u l n r.
RO43INGB5514999900513726,
deschis la ING Bank sucursala
Dorobanți, pe seama lichidatorului
judiciar Dinu Urse şi Asociații
SPRL sau în numerar la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 71, et. 2, cam.
203, sector 1. Participarea la licitație
este condiționată de consemnarea
î n c o n t u l n r. R O 2 4 U G BI0000792003436RON, deschis la
Garanti Bank, cel târziu până la
data şi ora şedinței de licitație, a
garanției de 10% din prețul de
pornire al licitației pentru fiecare
bun pentru care se licitează. Licitațiile vor fi desfăşurate conform
Regulamentului de Vânzare
aprobat de creditori, pe trei faze:
-Faza I -5 licitații publice cu strigare, având ca preț de pornire 50%
din valoarea stabilită prin Raportul
de Evaluare, în datele de
14.03.2016, 16.03.2016, 17.03.2016,
21.03.2016 şi 23.03.2016 de la ora
14.00; -Faza II -5 licitații publice cu
strigare, având ca preț de pornire
25% din valoarea stabilită prin
Raportul de Evaluare, în datele de
24.03.2016, 28.03.2016, 30.03.2016,
31.03.2016 şi 04.04.2016 de la ora
14.00. Pentru mai multe informații
referitoare la bunurile mobile, se
poate contacta lichidatorul judiciar,
la nr. de telefon 021.318.74.25, la
adresa de e-mail dinu.urse@gmail.
com sau la sediul social al acestuia.
Toate şedințele de licitații se vor
desfăşura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti nr.
71, et. 2, cam. 203, sector 1, Bucureşti.

l S.C. Hidroconstructia S.A.
Bucuresti prin Sucursala
„Muntenia” Rm. Valcea, Strada
Decebal, nr. 9, judetul Valcea, in
vederea innoirii parcului cu echipamente tehnice, scoate la licitatie in
data de 15.03.2016, ora 11.00, la
sediul mai sus mentionat, urmatoarele mijloace fixe: 1. Autoturism
mixt ARO 324; Numar inventar 4022608; Numar circulatie AG73ACH; Pret minim de vanzare
- 1.500 lei; Locatie - CHE Dumitra
– jud. Hunedoara; 2. Autoutilitara
Dacia Logan; Numar inventar –
4022917; Numar circulatie – OT 07
TCH; Pret minim de vanzare 8.000 lei; Locatie - Sediu Sucursala
Rm Valcea. Conditii de participare
la licitatie: Se prezinta cerere de
cumparare, certificat inregistrare si
imputernicire din partea firmei (in
cazul in care solicitantul este
persoana juridica), se achita la
caseria sucursalei taxa de inscriere
la licitatie in valoare de 200 lei
pentru fiecare mijloc fix solicitat
(taxa de inscriere nu se va mai
restitui celor inscrisi la licitatie),
plus garantia de participare in
valoare de 10 % din pretul de incepere a licitatiei pentru mijlocul fix
solicitat (garantia se restituie celor
ce nu au castigat licitatia). Dupa
adjudecarea licitatiei, castigatorul
va achita valoarea integrala a
obiectului licitat in maxim 15 zile
lucratoare de la castigarea licitatiei,
in caz contrar nu i se va mai putea
restitui garantia de 10 %. Pentru
desfasurarea licitatiei trebuie sa fie
inscrisi si prezenti cel putin doi
participanti pentru fiecare mijloc
fix solicitat, departajarea acestora
facandu-se prin cresteri succesive
de pret in cuantum de 5 % din pret
pana la stabilirea castigatorului.
Stabilirea castigatorului licitatiei se
va face dupa urmatoarele criterii: 1.

Va fi desemnat ca si castigator cel
care va oferi cel mai mare pret al
mijlocului fix solicitat conform
pasilor de crestere mentionati mai
sus; 2. In cazul in care exista doua
sau mai multe persoane ce indeplinesc criteriul 1, se va desemna ca si
castigator persoana care a facut
prima strigare a ultimului pas de
licitatie. Termenul de depunere a
cererilor de cumparare, a taxei de
inscriere plus garantia de participare este 14.03.2016 ora 14.00.
Informatii suplimentare se pot
obtine la numarul de telefon:
0250.74.71.80 – int. 134 (pt. informatii generale); e-mail: muntenia_
mecanizare@hidroconstructia.com,
iar pentru detalii referitoare la
mijloacele de transport la:
0744.137.236 – Badea Gheorghe –
Sediu Sucursala Rm. Valcea;
0747.492.392 – Ceapa Nicolae –
CHE Dumitra.

PIERDERI
l Pierdut certificat de ambarcaţiune de agrement seria CAA
024185, eliberat la data de
08.08.2013 de către Căpitania
Portului Sulina pentru ambarcaţiunea de agrement 01241-SL. Îl
declar nul.
l Pierdut aviz sanitar de funcționare CMI-OFTALMOLOGIE
Hondor Alina Gabriela, CNP
2770926280791 cu domiciliul fiscal
în str. M. Eminescu, nr. 28, Rm.
Vâlcea, cab. 3, CIF 32837230. Se
declară nul.
l Pierdut Certificat de competenţă
profesională pentru transportul rutier
naţional şi internaţional de marfă,
Titular: Semen Tudor Adrian.
l S.C. Sunny Ecostar Invest S.R.L.
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cu sediul în Jud. Ilfov, sat Afumaţi,
com. Afumaţi, str. Linia de centură
nr.17, Complex China Town Hala C
Spaţiul comercial 281, C.U.I.
27683894, J23/3414/2012, declar
pierdut (nul) Certificat de înregistrare seria B nr. 2688417 emis de
O.R.C. de pe lângă Tribunalul Ilfov.
l Avram Mirela Florina declar
pierdută (nulă) legitimaţie serviciu
cu nr. 587 eliberată de R.A. Monitorul Oficial.
l S.C. AGRO Resourses S.R.L. cu
sediul în com. Tinteşti, str. Vintilă
nr. 169, jud. Buzău, C.U.I.
26144859, J10/777/2009, declară
pierdut (nul) Certificat de înregistrare seria B nr. 2167278 eliberat de
O.R.C. Buzău emis în data de
29.10.2009.
l S.C. Trans Cipry Com S.R.L. cu
sediul în Bucureşti, str. Şerban Vodă
nr.258, sector 4, RO 16477481,
J40/8990/2004, declară pierdute
carnet- Document de control pentru
transport rutier de persoane prin
servicii ocazionale naţional nr.
0059005 de la 1-25 şi Foaie de
parcurs pentru transport rutier
ocazionale de persoane naţional nr.
23 din carnetul nr. 0059004, declar
nule.
l Declar pierdut (nul) contract de
comodat încheiat între Iliescu
Daniel şi Sadmitex Industries –
închiriere autoturism- eliberat de
notar Muşat Margaret din
Câmpina, expiră Ianuarie 2018.
l Declar pierdut (nul) contract de
comodat încheiat între Iliescu
Daniel şi Sadmitex Industries –
închiriere spaţiu- eliberat de notar
Muşat Margaret din Câmpina,
expiră August 2018.
publicitate

