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OFERTE SERVICIU
l Primăria Comunei Tamaşi, cu 
sediul în localitatea Tamaşi, str.
Principală, nr.192, judeţul Bacău, 
organizează concurs, în conformi-
tate cu prevederile Legii 188/1999 
privind statutul funcţionarilor 
publici cu modificările şi comple-
tările ulterioare, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: 
Consilier, gradul debutant, un 
post vacant. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 25.03.2016, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
25.03.2016, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii specifice: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în specialitatea postului vacant. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Tamaşi. Condiţiile de 
participare la concurs şi biblio-
grafia stabilită se afişează la sediul 
Primăriei Comunei Tamaşi şi pe 
site-ul: www.comunatamasi.ro. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Tamaşi, 
telefon: 0234.225.025.

l Primăria Oraş Scorniceşti, cu 
sediul în localitatea Scorniceşti, 
str.Unirii, nr.2, judeţul Olt, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: 
-Inspector specialitate II nivel 
studii superioare la Comparti-
mentul de relaţii cu publicul, 1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
17.03.2016, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 21.03.2016, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -vechime minimă 
6 luni. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Oraş Scorniceşti, 
Compartiment Resurse Umane. 
Relaţii suplimentare la sediul se 
pot obţine de la Compartimentul 
Resurse Umane al aparatului de 
specialitate al Primarului oraş 
Scorniceşti, telefon: 0249.460.444 
sau la sediul Primăriei oraş Scor-
niceşti din strada Unirii, nr.2.

l Restaurantul Taverna Sarbului 
din Constanta , angajeaza maestru 
in arta culinara in urmatoarele 
conditii : cunoasterea limbii sarbe 
si a bucatariei sarbesti, experienta 
minim 3 ani , studii de specialitate. 
Pentru alte informatii sunati la 
telefon 0241-484029.

l Universitatea Naţională de 
Arte din Bucureşti anunţă scoa-
terea la concurs: 1 post de admi-
nistrator patrimoniu (inginer/
subinginer constructor- special-
tatea construcţii civile, industriale 
şi agricole); 1 post administrator 
financiar (economist). Perioada de 
înscriere 25.02.2016-09.03.2016. 
Relaţii suplimentare la tel: 
021.312.72.84.

l Primăria comunei Bogdana, 
judeţul Teleorman, organizează 

concurs pentru ocuparea unui 
post vacant personal contractual 
de şofer pe microbuz transport 
elevi, la comuna Bogdana, în 
zilele de 17 martie 2016, ora 10,00, 
proba scrisă şi 18 martie 2016, ora 
12,00, proba interviu.
Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei Bogdana din satul 
Bogdana, comuna Bogdana, 
Judeţul Teleorman.Condiţii speci-
fice: posesor permis de conducere 
"B" si "D", aviz psihologic de la un 
cabinet autorizat de către Minis-
terul Transporturilor, licenţă 
transport persoane şi vechime: 
debutant, studii minime scoală 
profesională.Dosarele se vor 
depune pînă cel mai tîrziu în ziua 
de 4 martie 2016, ora 15,30 la 
secretariatul Comisiei de concurs 
din Primăria  comunei Bogdana, 
Judetul Teleorman.Persoana de 
contact: doamna Macavei Mirela, 
tel: 0766543133. Relatii suplimen-
tare la telefon: 0247329013 sau 
0766543133.

l Primăria comunei Tanacu, 
județul Vaslui,  organizează 
concurs pentru ocuparea unui 
post vacant de funcționar public 
-Consilier, clasa I, grad profesi-
onal Asistent  din compartimentul 
agricultură şi fond funciar. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă: în data de 28 martie 
2016, ora 10.00; -Proba interviu: 
în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. Dosarele de înscriere 
la concurs trebuie să conțină, în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute de art.46 din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008 privind 
aprobarea normelor privind orga-
nizarea şi dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici. Pentru 
participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: 1.Condiții prevăzute 
de lege pentru persoanele care 
candidează pentru ocuparea func-
ției publice vacantă: Candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 pr iv ind 
Statutul funcționarilor publici 
(r2), cu modificările şi completă-
rile ulterioare. 2.Condiții specifice: 
-studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă -ştiințe adminis-
trative; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției publice -un an în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției publice; -cunoştințe 
minime de operare PC nivel 
mediu -Word, Excel. Candidații 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei comunei 
Tanacu. Relații suplimentare la 
sediul Primăriei comunei Tanacu, 
județul Vaslui, persoana de 
contact: Luca Ioan, secretarul 
comunei, pe pagina de internet: 
primariatanacu.ro,  telefon: 
0235.345.319, interior 1, fax: 
0235.345.542, E-mail: tanacu_
primaria@yahoo.com.

l Liceul Tehnologic ,,Gheorghe 
Duca” organizează concurs, în 
baza  HG 286 /2011  ş i  HG 
1 0 2 7 / 2 0 1 4 ,  l a  s e d i u l  d i n 
Constanța, str.Vifor Haiducul, 
nr.34, jud.Constanța, în data de 
17.03.2016, ora 09.00 -proba scrisă 
şi în data de 17.03.2016, ora 13.00 
-interviul,  pentru ocuparea 
postului contractual vacant de: 1. 

0,5 normă informatician (treapta 
1 A): -nivelul studiilor superioare; 
-vechimea în specialitatea studi-
ilor necesară în ocuparea postu-
rilor. 2. 1 normă bibliotecar 
(treapta 1): -nivelul studiilor 
superioare/medii; -vechimea în 
specialitatea studiilor necesară în 
ocuparea posturilor. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la 
sediul  Liceului  Tehnologic 
,,Gheorghe Duca” în perioada 
09-10.03.2016. Condițiile de parti-
cipare la concurs şi bibliografia 
stabilită se afişează la sediul Lice-
ului Tehnologic , ,Gheorghe 
Duca”. Relații suplimentare se 
pot obține la sediul Liceului 
Tehnologic ,,Gheorghe Duca” şi la 
telefon 0341.405.806.     
             
l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
funcţiilor publice de conducere 
vacante de şef birou -Biroul 
Financiar, Contabilitate şi Salari-
zare şi şef serviciu – Strategii 
Guvernamentale şi  Servicii 
Publice Deconcentrate din cadrul 
Instituției Prefectului munici-
piului Bucureşti. Concursul se 
organizează la sediul Instituției 
Prefectului municipiului Bucu-
reşti în data de 28 martie 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 
Instituției Prefectului munici-
piului Bucureşti. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici 
www.anfp.gov.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l În conformitate cu prevederile 
art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 45/2008, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
Ministerul Fondurilor Europene, 
cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 
15-17, sector 1, organizează în 
data de 07.03.2016, ora 10,00 
(proba scrisă) concurs de recru-
tare pentru ocuparea următoarei 
funcții publice vacantă: Consilier, 
clasa I, grad profesional prin-
cipal– Biroul Unitatea Centrală 
de Evaluare, Direcția Generală de 
Analiză, Programare şi Evaluare. 
Condiţ i i  necesare ocupări i 
postului: studii universitare de 
licenţă aboslvite cu diplomă/ 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, vechime în speci-
alitatea studiilor, mimim 5 ani. 
Condițiile de participare şi de 
desfăşurare a concursului, biblio-
grafia şi alte informații necesare 
sunt afişate la sediul instituției şi 
pe site-ul www.fonduri-ue.ro. 
Dosarele de concurs se depun în 
termen de 8 zile de la data publi-
cării prezentului anunț, la sediul 
ministerului.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Vrancea organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unor posturi vacante, pe perioadă 
determinată de 36 de luni, după 
cum urmează:-Consilier cadastru 
grad II -1 post;-Consilier cadastru 
debutant- 4 posturi;-Asistent 
registrator principal debutant- 2 

posturi;-Referent treapta IA– 1 
post.Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute de art. 3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011 cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Detalii privind condiţiile specifice, 
bibliografia şi tematica de concurs 
sunt disponibile accesând pagina 
oficială (www.vnocpi.ro). Relații 
suplimentare se obțin la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Vrancea din 
Focşani str. Cuza vodă nr. 69,  
Biroul Resurse Umane şi Intero-
gare Baze de Date, telefon 
0237/228754 -int. 21.

l SC Ortoptimed cu sediul în 
Dr.Tr.Severin, str.B-dul Carol I, 
nr.73 ,  jud .Mehedinţ i ,  CIF 
8347596, J25/173/1996, sociatate 
aflată în procedura de faliment în 
dosarul nr. 5003/101/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinți prin 
lichidator judiciar Consultant 
Insolventa SPRL angajeaza expert 
evalutor in vederea determinarii 
valorii de piata pentru bunul 
mobile mărfurilor constând în 
materiale optice (rame, lentile, 
ochelari) din proprietatea SC 
Ortoptimed SRL.Ofertele pot fi 
transmise pe fax 0252354399 sau 
email office@consultant-insol-
venta.ro sau direct la sediul ales 
din localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrăuțului, nr. 7A, județul Mehe-
dinți până la data de 01.03.2016 
orele 12,00.

CITAȚII  
l Domnul Chiriac Adrian, identi-
ficat cu CNP 1680804221140, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in Iasi, 
Bld.  Nicolae Iorga,   Nr.2 ,  
BL.C.F.R.,  AP.1, judetul Iasi, este 
chemat la Judecatoria IASI, cu 
sediul IASI, str. A. Panu nr. 25, 
jud. IASI, Completul C03, camera 
Sala 3, în ziua de  14.03.2016, ora 
08:30, in calitate de Pârât, în 
proces  cu EON ENERGIE 
ROMANIA SA în calitate de 
Reclamant, cerere de valoare 
redusă, dosar nr. 31725/245/2015.

l SC PRACTIC TURISM SRL, 
CUI -  24191951, cu sediul 
cunoscut in localitatea TIBA-
NESTI, judetul Iasi, este chemata 
la Judecatoria IASI, cu sediul in 
IASI, str. A. Panu nr. 25, jud. 
IASI, camera Sala 1, Complet 

C16, în ziua de 09.03.2016,  ora 
08:30, in calitate de Pârât, în 
proces  cu EON ENERGIE 
ROMANIA SA în calitate de 
Reclamant, cerere de valoare 
redusă, dosar nr. 12348/245/2015.

l Domnul SANDU IONEL, cu 
ultimul domiciliu în IAŞI, Ale. 
Stefan Procopiu  nr.14  bl.B2  sc.A  
a p . 2 ,  j u d .  I a s i ,  C N P 
1781113224490, este chemat în 
ziua de 02.03.2016 la Tribunalul 
Iasi, cu sediul in Iasi, Str. Elena 
Doamna nr.1A, jud. Iasi, Sectia 
Civila, S.VII.-etaj IV, Completul 
A3 com, ora 09:00 a.m., in dosarul 
nr. 5400/245/2014, in calitate de 
Intimat, în proces cu E.ON 
ENERGIE ROMANIA SA în 
calitate de Apelant, cerere de 
valoare redusă.

l Intimata Ţurcanu Ileana este 
citată pentru 24.03.2016, orele 
8.30, la Judecătoria Botoşani, în 
dosarul nr. 14245/193/2014, având 
ca obiect contestaţie la executare, 
în contradictoriu cu contestatoa-
rele Caciuc Eugenia şi Caciuc 
Eugenia.

l Citez pe Rupiţă Florenţa să se 
prezinte pe data de 2.03.2016 la 
Judecătoria Turnu Măgurele când 
a r e  t e r m e n  d o s a r u l  n r. 
222/329/2015, având ca obiect 
divorţ.

l Numitul Brînduşa Constantin 
este citat la Judecătoria Rm. 
Vâlcea în data de 11.03.2016, în 
calitate de pârât, în proces de 
divorț  cu Brînduşa Emilia 
A n a m a r i a  –  D o s a r  n r. 
7940/288/2015.

l BOIANGIU MARIA, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
municipiul Alexandria, Str.
Alexandru Ghica, nr.148, bl.106, 
sc.A, ap.2, judetul Teleorman, este 
citata pentru data de 25.02.2016, 
o ra -11 .30 ,  l a  Judeca tor ia 
Târgu-Jiu complet C17, pentru 
rezolutiune contract de intretinere 
in contradictoriu cu Fuiorea 
Vasile si Fuiorea Elena.

l Furdui Ioana-Alexandra este 
chemată la Judecătoria Petroşani, 
ca pârâtă, pentru 17 martie 2016, 
orele 8:30, camera 27, în dosarul 
3332/278/2015 – CI civil – succe-
siune cu Lupuleasa Maria ş.a.

l Domnul Băuțoi Valentin, domi-
ciliat în comuna Niculițel, jud. 
Tulcea, este chemat la Judecătoria 
Tulcea pentru data de 09.03.2016, 
în proces de divorț cu Băuțoi 
Nela.

l Numita Bilic Valerica cu 
ultimul domiciliu în localitatea 
Negreşti, str. Mihail Kogălni-
ceanu, bl.8, sc.B, județul Vaslui 
este citată la Judecătoria Vaslui în 
ziua de vineri, 25.03.2016, ora 
8,30, completul 8 civil+ minori, în 
calitate de debitor, dosarul civil nr. 
6831/333/2015, contestație la 
executare cu contestatoarea 
Chiroşcă Elena şi intimate KRUK 
SA.

l Numitul Brînduşa Constantin 
este citat la Judecătoria Rm. 
Vâlcea în data de 11.03.2016, în 
calitate de pârât, în proces de 
divorț  cu Brînduşa Emilia 
Anamaria – Dosar 7940/288/2015.

NOTIFICĂRI  
l Administratorul judiciar al 
V I C T O R I A  B R O K E R  - 
BROKER DE ASIGURARE SRL 
anunt deschiderea procedurii 
generale a insolventei prevazuta 
de Legea nr.85/2014 in dosarul nr. 
29121/3/2015 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti – Sectia a-VII-a 
Civila. Termenul limita pentru 
depunerea declaratiilor de creanta 
04.04.2016. Termen de verificare a 
creantelor, intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar 
al creantelor la 25.04.2016. 
Termen de intocmire si afisare a 
t a b e l u l u i  d e f i n i t i v  l a 
20.05.2016.  Sedinta adunarii 
generale a creditorilor la data de 
29.04.2016.

l Administratorul judiciar al SC 
TUKOS SERV SRL, cu sediul în 
com. Lipăneşti, sat Şipotu, nr. 63, 
Prahova, J29/1057/2008, CUI 
23667942, notifică debitoarea, 
creditorii şi ORC Prahova că în 
dos. nr. 8259/105/2015, aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova s-a 
dispus deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei împotriva 
SC TUKOS SERV SRL, stabilin-
du-se termen limită de depunere a 
cererilor de admitere a creanţelor 
la data de 01.04.2016; termenul 
limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afişarea şi publi-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Directia Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 
Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar executare nr. 15269/2015. Nr. 25684/19.02.2016.  
Anunț privind vânzare pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 10.03.2016, orele 13.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-
8, se va ține etapa 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând 
debitorului Nita Valentin Ionel, cu sediul în loc. Călărași, str. Mușețelului nr. 52, bl. J49, sc. 1, et. 3, ap. 
13, județul Călărași, cod fiscal, în dosar de executare nr. 15269/2015, prețul de pornire al licitației 
pentru acestea (exclusiv TVA) este: - Autoturism marca Skoda Octavia cu nr. de înmatriculare CL-89-
VZB - an fabricație 2001, serie șasiu TMBER21U418455087, cilindri 1781 cmc. - valoare - 4.020 lei. 
Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale 
altor creditori: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT Călărași. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, 
până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale 
din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor 
sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii 
taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 
10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant, pentru persoanele jurudice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru 
persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice străine - copie de 
pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. Legea 207/2015, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de: 22.02.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 
120.



16 MIERCURI / 24  FEBRUARIE  2016

c a r e a  î n  B P I  a  t a b e l u l u i 
preliminar al creanţelor la 
21.04.2016; termenul limită 
pentru definitivarea tabelului 
creanţelor este 16.05.2016. Rel. 
Administrator judiciar CARDU-
ELIS CONSULTING IPURL, 
Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 33, jud. 
P r a h o v a .  Te l .  0 7 2 2 . 6 3 4 . 
777/0344.809.816.

l Administratorul judiciar al SC 
RAND MIXAJ IMPEX SRL, cu 
sediul în Ploieşti, str. Cameliei, 
nr.16, lângă bloc 26, Prahova, 
J29/352/2012, CUI 29882737, 
notifică debitoarea, creditorii şi 
ORC Prahova că în dos. nr. 
762//105/2016, aflat pe rolul Tribu-
nalului Prahova s-a dispus deschi-
derea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva SC RAND 
MIXAJ IMPEX SRL, stabilin-
du-se termen limită de depunere a 
cererilor de admitere a creanţelor 
la data de 25.03.2016; 10 zile de la 
primirea notificării, termen limită 
de depunere de către creditori a 
opoziţiilor şi termen de soluţio-
nare a opoziţiilor 10 zile după 
formularea acestora; -termenul 
limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afişarea şi comu-
nicarea tabelului preliminar al 
c r e a n ţ e l o r  l a  1 5 . 0 4 . 2 0 1 6 ; 
-termenul limită pentru soluţio-
narea eventualelor contestaţii şi 
pentru definitivarea tabelului 
creanţelor la 10.05.2016. Rel. 
Administrator judiciar CARDU-
ELIS CONSULTING IPURL, 
Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 33, jud. 
P r a h o v a .  T e l . 
0722.634.777/0344.809.816.

DIVERSE
l Subscrisa EVRIKA INSOL-
VENCY IPURL reprezentată 
prin asociat coordonator LISCAN 
AUREL, în calitate de lichidator 
judiciar al TWO A MEDIA 
PRODUCTION SRL desemnat 
prin incheierea  din data de 
17.02.2016, pronunţată de Tribu-
nalul Bucureşti -  Secţia a VII a 
Civilă,  în dosar nr. 3047/3/2015, 
notifica deschiderea falimentului 
prin procedură simplificată, 
conform incheierii de sedinta din 
data de 04.03.2015 pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti -  Secţia a 
VII a Civilă,  în dosar nr. 
3047/3/2015, prevazută de Legea 
nr. 85/2014  împotriva TWO A 
MEDIA PRODUCTION SRL, cu 

sediul în Bucureşti Sectorul 4, 
Strada SOLD. ŞTEFAN SIMION, 
Nr. 11, CAMERA NR. 1, CUI 
15768911,  J40/12378/2003. 
Persoanele fizice şi juridice care 
înregistrează un drept de creanţă 
împotriva TWO A MEDIA 
PRODUCTION SRL vor formula 
declaraţie de creanţă care va fi 
inregistrată la grefa Tribunalul 
Bucureşti - Secţia a VII a Civilă, 
cu  refer i re  la  dosarul  nr. 
3047/3/2015, în urmatoarele 
condiţii  : a) termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor în tabelul 
creanţelor  04.04. 2016; b) 
termenul limita pentru verificarea 
creanţelor, intocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar 
al creanţelor 14.04.2016; c) 
termenul limita pentru definiti-
varea tabelului creanţelor la 
10.05.2016; d) data primei şedinţe 
a adunarii generale a creditorilor 
20 .04.2016,  ora  14.00  ;  e ) 
adunarea generală a asociaţilor  
TWO A MEDIA PRODUCTION 
SRL la data de 07.03.2016, ora 
14.00 la sediul lichidatorului judi-
ciar.

l Având în vedere că executarea 
lucrărilor tehnice menite să pună 
în siguranţă accesul vizitatorilor 
în spaţiul subteran s-a încheiat, 
activitatea turistică la Mina 
Unirea-Salina Slănic, se reia înce-
pând cu data de 24 februarie 
2016.

l VIA INSOLV SPRL Ploieşti, 
str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită 
lichidator judiciar conform inche-
ierii din data de 08.02.2016, 
pronunţata  de  Tr ibuna lu l 
Prahova, Secţia a II-a Civilă,de 
Contencios Administrativ si Fiscal 
- Biroul Faliment în dosarul 
667/105/2016, anunţă deschiderea 
procedurii simplificate a insol-
ventei debitoarei Onoclim Sani-
term SRL, Ploieşti, str. I.L. 
Caragiale, nr. 4, camera 2, jud. 
Prahova, CUI 24600495, număr 
de ordine în registrul comerţului 
J29/2829/2008. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor este 
23.03.2016 .Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor este 01.04.2016. 
Termenul pentru solutionarea 

eventualelor contestatii si pentru 
definitivarea si afişarea tabelului 
definitiv al creanţelor este 
25.04.2016 . Prima adunare a 
creditorilor la data de 05.04.2016 
ora 15/30, la sediul lichidatorului 
judiciar.

l VIA INSOLV SPRL Ploieşti, 
str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită 
lichidator judiciar conform inche-
ierii din data de 08.02.2016, 
pronunţata  de  Tr ibuna lu l 
Prahova, Secţia a II-a Civilă,de 
Contencios Administrativ si Fiscal 
- Biroul Faliment în dosarul 
665/105/2016, anunţă deschiderea 
procedurii simplificate a insol-
ventei debitoarei Vincit Prod Com 
SRL, Ploieşti, str. Seciului, nr. 3, 
bloc 7D, ap. 1, jud. Prahova, CUI 
6760579, număr de ordine în 
r e g i s t r u l  c o m e r ţ u l u i 
J29/3640/1994. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor este 
23.03.2016 .Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor este 01.04.2016. 
Termenul pentru solutionarea 
eventualelor contestatii si pentru 
definitivarea si afişarea tabelului 
definitiv al creanţelor este 
25.04.2016 . Prima adunare a 
creditorilor la data de 05.04.2016 
ora 13/30, la sediul lichidatorului 
judiciar.

l Subscrisa PricewaterhouseCoo-
pers Business Recovery Services 
IPURL, cu sediul în Bucureşti, 
Lakeview Building, str. Barbu 
Văcărescu nr. 301-311, sector 2, 
înregistrată în Registrul Formelor 
de Organizare al Uniunii Naţio-
nale a Practicienilor în Insolvenţă 
din România sub nr. II-0010, cod 
de identificare fiscală 20606444 
(denumită în continuare ,,PwC”), 
în calitate de lichidator judiciar al 
S.C. Eurocheese Producţie S.R.L. 
în faliment, cu sediul în Bucureşti, 
sector 3, B-dul Corneliu Coposu, 
Complex Agroindustrial Unirea 2, 
înregistrată la Registrul Comer-
ţului sub nr. J40/8797/2004, având 
C.U.I. RO 16468700 (denumită 
,,Eurocheese” sau ,,Debitoarea”), 
anunţăm faptul că după data 
preluării poziţiei de administrator 
judiciar şi ulterior, a poziţiei de 
lichidator judiciar al Debitoarei 
nu am identificat în documentele 

regăsite în arhiva acesteia în 
original Certificatul de înregis-
trare la Registrul Comerţului al 
societăţii. Îl declarăm nul.  

LICITAȚII  
l Primăria Comunei Mălureni, 
cu sediul în com. Mălureni, sat 
Mălureni, jud. Argeş, tel/fax 
0248765049, CUI 4122086, orga-
nizează în condiţiile OUG nr. 
54/2006 H.G. nr.168/2007 şi a 
Legii nr. 215/2001, republicată, 
licitaţie în data de 17.03.2016, în 
vederea concesionării terenului 
păşune, în suprafaţă de 26,5 ha, 
din satul Topliţa, comuna Mălu-
reni, jud, Argeş. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul 
Primăriei comunei Mălureni.

l PRIVATE LIQUIDATION 
GROUP IPURL numit lichidator 
în dosarul nr. 8119/111/2012 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, 
privind pe debitoarea BATER 
PROD S.R.L., J05/996/1994, CUI: 
RO5344030 scoate la vânzare prin 
licitație publică Autoturism marca 
DACIA, tipul 1310 L – preț 
500,00 lei şi Autoutilitară marca 
FIAT, tipul Doblo – preț 10.400,00 
lei.Licitația va avea loc în data de 
02.03.2016 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de 
nereuşită licitația se va relua în 
data de 09.03.2016, 16.03.2016, 
23.03.2016 respectiv 30.03.2016 la 
aceeaşi oră şi adresă. Participanți 
vor trebui să achiziționeze un 
caiet de sarcini în valoare de 250 
lei ce va cuprinde şi regulamentul 
de vânzare. Cererea de participare 
la licitație se depune la sediul 
lichidatorului judiciar fie personal 
fie prin fax / e-mail cu cel puțin 1 
zi înainte de data licitației publice.
Informații supli-
m e n t a r e  s e  p o t 
obține de la lichi-
dator: 
Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 
E-mai l :  off ice@
plginsolv.ro.

l  S u b s c r i s a 
EVRIKA INSOL-
VENCY IPURL, 
reprezentata prin 
asociat coordonator 
av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator 
j u d i c i a r  a l 
ANDREASS REAL 
SRL desemnat prin 
Sentinta Civila nr. 
7177 din data de 
22.09.2015, pronun-
tata in Dosar nr. 
30028/3/2013 aflat 
pe rolul Tribuna-
lu lui  Bucurest i , 
S e c t i a  a  V I I  a 
Civila, anunta scoa-
terea la vanzare a 
bunului imobil aflat 
i n  p r o p r i e t a t e a 
ANDREASS REAL 
SRL constand in 
bun imobil situat in 
Orasul  Busteni , 
Strada Zamora, nr. 
1 4  A ,  J u d e t u l 
Prahova compus din 
teren intravilan in 
suprafata de 169,33 
mp si constructia 
edificata pe acesta 
in  suprafata  de 
90,73 mp in regim 
D+P+E in valoare 
totala de 104.000 
euro exclusiv TVA. 
Vanzare a bunului 

imobil apartinand societatii falite 
se  va organiza in data de 
29.02.2016 ora 15,00 prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in 
care bunul nu se va vinde la 
termenul stabilit de licitatie, se vor 
organiza inca 2 (doua) licitatii 
saptamanale ,  in  z i l e l e  de 
07.03.2016 si 14.03.2016, la 
aceeasi ora si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, 
sector 3, unde se vor depune docu-
mentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, 
cel tarziu pana in preziua licita-
tiei, ora 12.00. Date despre starea 
bunurilor, pretul acestora, condi-
tiile de inscriere la licitatie precum 
si modul de organizare a acestora 
se pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii 
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 
3. Costul unui caiet de sarcini este 
de 1.000 lei exclusiv TVA. Achizi-
tionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii supli-
mentare  s e  po t  ob t ine  l a 
tel.021.227.28.81.

l DINU, URSE ŞI ASOCIAȚII 
SPRL, în calitate de lichidator 
judiciar, scoate la vânzare: -Teren 
arabil -lot nr. 2, cu suprafața de 
143,44 mp, liber de construcții, cu 
nr. cadastral 24/1/2 -situat în 
comuna Corbeanca, sat Ostratu, 
zona Paradisul Verde, Str. Aleea 
Castanului, nr. 4, Județ Ilfov. 
Prețul de pornire al licitației este 
de 3.744 euro, reprezentând 90% 
din valoarea stabil ită prin 
Raportul de Evaluare. Prețul 

Caietului de sarcini este de 500 lei, 
exclusiv TVA. Participarea la lici-
tație  este condiț ionată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO96BREL0002001091620100 
deschis la Libra Internet Bank, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației; -achizițio-
narea până la data şi ora stabilită 
pentru licitație a Caietului  
de sarcini, ce poate fi achitat cu 
O P  î n  c o n t u l  n r . 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidato-
rului judiciar Dinu Urse şi Asoci-
ații SPRL sau în numerar la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
reşti, Str. Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 
203, sector 1. Documenția de 
participare la licitație se va 
depune în original la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucureşti, 
Str. Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 203, 
sector 1, până la data şi ora stabi-
lită pentru şedința de licitație. 
Prima şedință de licitație a fost 
fixată la data de 02.03.2016, ora 
15.30 iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele şedințe de licitație au fost 
fixate în data de 09.03.2016, 
1 6 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  2 3 . 0 3 . 2 0 1 6  ş i 
30.03.2016, ora 15.30. Toate şedin-
țele de licitație se vor desfăşura la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 71, et. 2, 
cam. 203, sector 1. Pentru relații 
s u p l i m e n t a r e  s u n a ț i  l a 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. 

l Lichidator   judiciar CII 
Cismaru Elena vinde prin licitatie 
publica cu strigare bunul imobil 
casa si teren in suprafata de 1900 
mp situat in Com. Cornesti sat 
Cristeasca  nr.6, jud. Dambovita, 
proprietatea debitorului SC 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Directia Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 
Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar executare nr. C10076/2015. Nr. 10076/19.02.2016. 
Anunț privind vânzare pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 10.03.2016, orele 11.00, în Călărași str. Eroilor nr. 6-
8, se va ține etapa 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând 
debitorului Pietroiu Manole, cu sediul în loc. Călărași, str. Progresul nr. 47A9, județul Călărași, cod 
fiscal, în dosar de executare nr. C10076/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv 
TVA) este: - Autoturism marca BMWX5 cu nr. de înmatriculare MH-05-AKI - an fabricație 2004, serie 
șasiu WBAFB71040LC31686, cilindri 3000 cmc. - valoare - 15.149 lei. Asupra bunului care face 
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Ministerul 
Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă 
termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au 
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, 
bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a 
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al 
licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele 
jurudice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele 
juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - 
copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul fixat în 
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor 
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. Legea 207/2015, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data 
de: 23.02.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.
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IMOBILIAR LEASING IFN SA, 
la pretul de pornire de   10.350 
EUR (TVA inclus) pret redus cu 
25%. Licitatia va avea loc in data 
de 29  februarie 4, 7, 11, 14 si 18 
martie 2016 orele 15,   la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Plaiesilor nr.47 jud. Prahova. 
Relatii suplimentare la tel. 
0728.878298.
 
l Lichidator  judiciar  CII 
Cismaru Elena vinde prin licitatie 
publica si/sau negociere directa 
teren in suprafata de 247 mp 
situat in Busteni, B-dul Libertatii 
nr. 190A, jud. Prahova, zona 
centrala, proprietatea debitoarei 
S.C MCORIENT TOUR SRL, la 
pretul de 38.950  EUR, pret redus 
cu 5%. Licitatia va avea loc in zilel 
de 29 februarie 4, 7, 11, 14 si 18 
martie 2016, orele 11 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Plaiesilor nr. 47  jud. Prahova. 
Regulamentul de vanzare si 
caietul de sarcini se pot obtine de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Relatii suplimentare la tel. 
0728.878298.
 
l Primăria Comunei Mălureni, 
cu sediul în com. Mălureni, sat 
Mălureni, jud. Argeş, tel/fax 
0248765049, CUI 4122086, orga-
nizează în condiţiile OUG nr. 
54/2006 H.G. nr.168/2007 şi a 
Legii nr. 215/2001, republicată, 
licitaţie în data de 17.03.2016, în 
vederea concesionării terenului 
păşune, în suprafaţă de 26,5 ha, 
din satul Topliţa, comuna Mălu-
reni, jud, Argeş. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul 
Primăriei comunei Mălureni.

l Anunț licitație publică - Boxa 
Piață Petroşani. Consiliul Local al 
municipiului Petroşani, Serviciul 
Public Administrația Piețelor 
Petroşani organizează în data de 
10.03.2016 licitație deschisă cu 
strigare pentru închirierea boxei 
nr.11, în suprafață de 7,35 mp/
boxă, situată la parterul halei din 
Piața Agroalimentară Petroşani, 
în caz de neadjudecare se reorga-
nizează o nouă licitație în data de 
21.03.2016. Boxa care face 
obiectul licitației este boxa nr.11. 
La licitație pot participa producă-
tori particulari, agenți economici 
ce au ca obiect de activitate 
comercializarea produselor agroa-
limentare. Taxa de participare la 
licitație este de 10 lei. Caietul de 
sarcini poate fi procurat, începând 
cu data de 24.02.2016, între orele 
09:00–15:00, până cel târziu la 
data de 09.03.2016, ora 15:00, la 
sediul din str. Nicolae Bălcescu, 
nr.10, în sumă de 50 lei. Garanția 
pentru participare la licitație este 
de 10% din valoarea de pornire a 
chiriei anuale. Preţul de pornire al 
licitaţiei pentru boxa licitată este 
de 450 lei/lună. Pentru partici-
parea la licitaţie, ofertanţii vor 
depune la sediul Serviciului Public 
Administrația Piețelor Petroşani, 
str. Nicolae Bălcescu, nr.10, până 
la data de 09.03.2016, ora 15:00, 
documentele necesare înscrierii la 
licitaţie prevăzute în caietul de 
sarcini. Pentru relații, ne puteți 
contacta la sediul Serviciului 
Public Administrația Piețelor, str. 
N.Bălcescu,  nr.10 ,  te lefon 
0254.542622.

l Primăria municipiului Alexan-
dria, cu sediul în str. Dunării 
nr.139, cod fiscal 4652660, organi-
zează licitaţie publică pentru 
vânzarea unui teren in suprafaţa 
de 1245,00 mp., aparţinând dome-
niului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in 

strada Ion Moraru, nr.8.Licitaţia 
va avea loc în data de 22.03.2016 
orele 11ºº la sediul Primăriei 
Municipiului Alexandria, str. 
Dunării, nr. 139.Documentaţia de 
licitaţie poate fi studiată şi achizi-
ţionată, contra cost, la sediul 
Primăriei municipiului Alexan-
dria, Serviciul Valorificare Patri-
moniu, tel. 0247317732, int.132, 
fax. 0247317728. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
Serviciul Valorificare Patrimoniu 
din cadrul Primăriei municipiului 
Alexandria , telefon 0247317732, 
int.132.

l Subscrisa VIA INSOLV SPRL 
scoate la vânzare incepand cu 
data de 29.02.2016 prin licitaţie 
publică proprietate imobiliara 
(teren-3779mp si C1 si C2) situate 
in com Gura Vitioarei, sat Bughea 
de Jos, tarla 3, parcela F144, jud. 
Prahova la pretul de evaluare 
redus cu 20% (88.318,40 lei fara 
T VA )  a p a r t i n a n d  F l o r e a l 
Construct SRL, ora 13,00. Persoa-
nele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu o zi înainte de data licitaţiei. In 
cazul neadjudecării vânzarile vor 
fi reluate în zilele de 04.03.2016, 
09.03.2016, 15.03.2016, respectiv 
21.03.2016 la aceleasi ore la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Prisăcani, cod 
fiscal 4540372, Strada Principală, 
Prisăcani, judeţul Iaşi, telefon 
0232/295.858, fax 0232/295.999, 
e-mail primaria_prisacani@
yahoo.com. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie conce-
sionat: Concesionarea unui teren 
în suprafață de 19.780 mp, cate-
goria de folosință "arabil", situat 
în extravilanul comunei Prisăcani, 
județul Iaşi. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Docu-
mentaţia de atribuire conţine 
cerinţele, criteriile, regulile şi 
informaţiile necesare pentru a 
asigura ofertanţilor o informare 
completă, corectă şi explicită cu 
privire la modul de aplicare a 
procedurii de atribuire a contrac-
tului de concesiune. 3.1. Modali-
tatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: Persoanele 
interesate vor transmite o adresă 
de înaintare prin care solicită 
documentația de atribuire, iar în 
termen de cel mult 4 zile lucră-
toare de la primirea acesteia, 
concedentul o va pune la dispo-
ziția acestora. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul Urbanism 
şi Amenajarea Teritoriului din 
cadrul Primăriei Prisăcani, sat 
Prisăcani, comuna Prisăcani, 
judeţul Iaşi. 3.3. Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006: 50 lei şi poate fi plătit fie, 
direct la casieria Primăriei 
Comunei Prisăcani, fie prin vira-
ment bancar. 3.4. Data limită 

pentru solicitarea clarifică-
rilor:  07/03/2016, ora 14:00. 4. 
Informaţii privind ofertele: Ofer-
tanţii au obligaţia de a elabora 
ofertele în conformitate cu preve-
derile documentaţiei de atribuire. 
4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 16/03/2016, ora 10:00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratura Primăriei 
Prisăcani, sat Prisăcani, comuna 
Prisăcani, judeţul Iaşi.
4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 2 exemplare, din care 1 
original şi 1 copie. 5. Data şi locul 
la care se va desfăşura sedinţa 
publică de deschidere a ofer-
telor: 16/03/2016, ora 12:00, la 
sediul concedentului, Primăria 
Prisăcani, sat Prisăcani, comuna 
Prisăcani, judeţul Iaşi. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi terme-
n e l e  p e n t r u  s e s i z a r e a 
instanţei: Tribunalul Iaşi, Stada 
Anastasie Panu, nr. 25, municipiul 
Iaş i ,  județu l  Iaş i ,  t e lefon 
0232/260600, fax 0232/213999, 
e-mail: tr-iasi-pgref@just.ro. 
Termenele pentru sesizarea 
instanței sunt prevăzute în cadrul 
Legii nr. 554/2004. 7. Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 22/02/2016.

l Şcoala Gimnazială Ion I.C.Bra-
tianu cu sediul in Bucureşti, str.
Amurgului, nr.35, sector 5 anunţă 
scoaterea la licitaţie a unui teren 
de 8mp., închiriere pentru chiosc 
cu vanzare în stradă, la data de 
24.03.2016.Caietul de sarcini se 
ridică de la sediu începand cu 
data de 01.03.2016. Relaţii : 
021.423.33.90.

l Şcoala Gimnazială Ion I.C.Bra-
tianu cu sediul in Bucureşti, str.
Amurgului, nr.35, sector 5 anunţă 
scoaterea la licitaţie a unui 
spaţiun de11mp. pentru bufet de 
incintă, la data de 24.03.2016. 
Caietul de sarcini se ridică de la 
sediu începand cu data de 
01.03.2016. Relaţii : 021.423.33.90.

l SC PODIUM SRL – societate 
in faliment, cu sediul in Baile 
Olanesti, str Carol Davila nr 8, 
judetul Valcea, prin lichidator 
judiciar SP Evilex IPURL, anunta 
scoaterea la vinzare prin licitatie 
cu strigare, a urmatoarelor bunuri 
imobile:1. Activul Hotel Podium, 
situat in Baile Olanesti, str Carol 
Davila nr 8, judetul Valcea, 
compus din imobil, constructie 
parter, 2 etaje, mansarda si terenul 
aferent in suprafata de 1058,2 
mp, si bunuri mobile (echipa-
mente pentru bucatarii si mobilier 
restaurant si hotel) la pretul de 
1.147.500 lei. La pretul de vanzare 
se va adauga TVA in conditiile 
codului fiscal  valabil la data 
vanzarii. Licitatiile se vor orga-
niza, la data de 23.03.2016 si 
30.03.2016, ora 14,00, la sediul 
lichidatorului din Rm.Valcea, str 
G-ral Magheru nr 14, bloc S 3, sc 
G, ap 2, judetul Valcea. Partici-
pantii la licitatie vor achita o 
garantie de participare de 10% 
din pretul de evaluare, in contul 
RO11BRMA 0999 1000 6040 
4903, deschis la Banca Romane-
asca suc Rm.Valcea, beneficiar  
SC Podium SRL cu doua zile 
inainte de inceperea licitatiei.
Relatii la tel 0723248531 si e-mail 
office@evilex.ro.

l Consiliul Local al Comunei 
Lumina ,jud.Constanta ,organi-

zeaza in data de 16.03.2016 ora 10 
la sediul din str.Mare nr.170 lici-
tatie publica deschisa in vederea 
concesionarii  urmatoarelor 
suprafete de teren, ce fac parte 
din domeniul privat al comunei 
Lumina: -teren intravilan  in 
suprafata de 436 mp  situat in 
Lumina, str. Morii,  com. Lumina 
, jud.Constanta cu destinatia 
curti constructii;  -teren intra-
vilan  in suprafata de 424 mp  
situat in Lumina, str.Dacilor,   
zona  str.Morii nr 79, lot 27com. 
Lumina , jud.Constanta cu desti-
natia curti constructii; -teren 
intravilan  in suprafata de 300 
mp  situat in Lumina,str. Brandu-
selor, nr 15, com. Lumina , jud.
Constanta cu destinatia curti 
constructii 1.Informaţii generale 
privind concedentul: PRIMARIA 
COMUNEI LUMINA, JUD.
CONSTANTA, adresa Str. Mare 
nr.170, cod 907175, tel/fax 0241-
251828,  0241-251744, cod fiscal 
4671807,  primarialumina@
yahoo.com. 2. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Docu-
mentaţia va putea fi achiziţionată  
de la  sediul  Comunei Lumina 
jud.Constanta, Strada Mare 
nr.170-Compartimentul Achizitii 
Publice si Concesiuni Documen-
taţia de atribuire va fi pusă la 
dispoziţia celor interesaţi contra 
sumei de 500lei   si a taxei de 
participare la licitatie  de 250 de 
lei. Garantia de participare la 
licitatie este  in cuantum de   
100  lei si se poate depune   
în numerar la casieria conce- 
d e n t u l u i  s a u  i n  c o n t u l 
RO11TREZ2315006XXX020070 
deschis la Trezoreria Constanta. 3. 
Informaţii privind ofertele: 3.1 
Data limită de depunere a oferte-
lor:Termenul limită de depunere a 
ofertelor este data de 15.03.2016 
ora 12. 3.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Ofertele se depun 
în plic închis la Registratura 
PRIMARIEI  LUMINA, locali-
t a t e a  L U M I N A , J U D .
CONSTANTA, Strada Mare 
nr.170. 3.3. Prezentarea oferte-
lor:Ofertele se vor prezenta 
conform instructiunilor din docu-
mentatia de atribuire. 4. Data şi 
locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: Şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va desfă-
şura in data de : 16.03.2016 ora 10 
la Sala de Sedinte a Consiliului  
Comunei Lumina. 5.criteriul de 
atribuire: criteriul de atribuire ales 
de catre autoritatea contractanta 
este este “oferta cu pretul cel mai 
mare” pentru plata redeventei.   
Informatii suplimentare   se pot 
obtine la nr. de telefon  0241-
251828.  

l Primăria Mărăşeşti, cu sediul 
în str. Siret, nr.1, organizează 
licitaţie publică în vederea 
vânzării unui imobil– teren în 
suprafaţa de 450.102,00mp, din 
domeniul privat al oraşului 
Mărăşeşti, judeţul Vrancea, 
T114, Pc.833. Preţul de pornire al 
licitaţiei este de 6500 euro/ha, 
adică 29.250,00 lei/ha. Garanţia 
de participare la licitaţie este de 
10% din preţul de pornire al lici-
taţiei,  adică 131.625,00 lei. 
Vânzarea se face pentru întreg 
imobilul. Caietul de sarcini se 
poate procura de la comparti-
mentul U.A.T.F.L.I. din cadrul 
Primăriei oraş Mărăşeşti. Lici-
ta ţ ia  va  avea  loc  în  data 
14.03.2016, ora 10, la sediul 
Primăriei Mărăşeşti. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  B i r o u l 
U.A.T.F.L.I. din cadrul Primăriei 
Mărăşeşti, tel. 0237/260.550.

l SC PODIUM SRL – societate 
in faliment, cu sediul in Baile 
Olanesti, str Carol Davila nr 8, 
judetul Valcea, prin lichidator 
judiciar SP Evilex IPURL, anunta 
scoaterea la vinzare prin licitatie 
cu strigare, a urmatoarelor bunuri 
imobile:1. Activul Hotel Podium, 
situat in Baile Olanesti, str Carol 
Davila nr 8, judetul Valcea, 
compus din imobil, constructie 
parter, 2 etaje, mansarda si terenul 
aferent in suprafata de 1058,2 
mp, si bunuri mobile (echipa-
mente pentru bucatarii si mobilier 
restaurant si hotel) la pretul de 
1.147.500 lei. La pretul de vanzare 
se va adauga TVA in conditiile 
codului fiscal  valabil la data 
vanzarii. Licitatiile se vor orga-
niza, la data de 23.03.2016 si 
30.03.2016, ora 14,00, la sediul 
lichidatorului din Rm.Valcea, str 
G-ral Magheru nr 14, bloc S 3, sc 
G, ap 2, judetul Valcea. Partici-
pantii la licitatie vor achita o 
garantie de participare de 10% 
din pretul de evaluare, in contul 
RO11BRMA 0999 1000 6040 
4903, deschis la Banca Romane-
asca suc Rm.Valcea, beneficiar  
SC Podium SRL cu doua zile 
inainte de inceperea licitatiei.
Relatii la tel 0723248531 si e-mail 
office@evilex.ro.

l Organizatorul  l ic itaţ iei : 
R.P.L.Ocolul Silvic Ghimeş -Făget 
R.A., comuna Ghimeş -Făget, sat 
Făget, strada Principală, telefon/
fax: 0234.385.727, e-mail: os.
ghimesfaget@yahoo.com. Data şi 
ora  desfăşurăr i i  l ic i taţ ie i : 
09.03.2016, ora 17.00. Locul 
desfăşurării licitaţiei: sediul 
R.P.L.Ocolul Silvic Ghimeş -Făget 
R.A., din localitatea Ghimeş 
-Făget, sat Făget, strada Princi-
pală. Tipul licitaţiei: Licitaţie 
publică cu strigare. Licitaţia este 
organizată şi se va desfăşura 
conform prevederilor Regulamen-
tului de valorificare a masei 
lemnoase proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.924/2015. Data şi ora 
o r g a n i z ă r i i  p r e s e l e c ţ i e i : 
01.03.2016, ora 17.00. Data şi ora 
limită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: 29.02.2016, 
ora 16.00. Lista partizilor, preţul 
de pornire şi pasul de licitaţie 
pentru fiecare partidă sunt afişate 
la sediul organizatorului şi pe site-
ul :  www.ocoalederegim.ro . 
Volumul total de masă lemnoasă 
pe picior este de: 270mc. Din care 
pe natură produse: -Produse prin-
cipale -270mc; -Produse secun-
dare -0mc; -Produse de igienă 
-0mc; -Produse accidentale -0mc; 
Şi respectiv pe specii şi grupe de 
specii: -Răşinoase -270mc; -Fag 
-0mc; -Stejar -0mc; -Diverse tari 
-0mc; -Diverse moi -0mc. Masa 
lemnoasă pe picior oferită spre 
vânzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publică certi-
ficat. Masa lemnoasă rămasă 
neadjudecată va face obiectul unei 
noi licitaţii în data de 24.03.2016, 
ora 17.00, cu preselecţie în data de 
16.03.2016, ora 17.00, în aceleaşi 
condiţii. Masa lemnoasă rămasă 
neadjudecată după încheierea 
celei de-a doua licitaţii se va putea 
adjudeca prin negociere în aceiaşi 
zi în condiţiile prevăzute de regle-
mentările în vigoare. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la 
sediul organizatorului licitaţiei 
începând cu data de 24.03.2016. 
Pentru informaţii şi date supli-
mentare vă puteţi adresa organi-
zatorului licitaţiei la telefon/fax: 
0235.385.727, e-mail: os.ghimes-
faget@yahoo.com. Persoană de 

contact: Ing.Fond Forestier Moisă 
Ion.

PIERDERI  
l Pierdut certificate de inregis-
trare, certificate constatatoare 
precum si anexele la certificatele 
de inregistrare pentru urmatoa-
rele societati comerciale: SC 
Banser SRL – CUI: 1619200, 
J25/351/1992, SC Pretenders SRL 
– CUI: 17403423, J25/183/2005, 
SC Vincoraf Exim SRL – CUI: 
8467320, J25/243/1996, SC Luci 
Stelm Com Impex SRL  – CUI: 
3197234, J25/1581/1992, SC V&D 
Tera Cons SRL – CUI: 7265617, 
J25/264/1995, SC Prot Serv Secu-
rity SRL SRL – CUI: 17618830, 
J25/321/2005.

l Pierdut Adeverinţă achitare 
integrală, pe numele Bojog Maria, 
Bojog Ştefan. O declar nulă. 

l Pierdut Contract construire 
nr.1023/4/4.IX.1978 şi Proces-
verbal eliberat în 24.04.1979 pe 
numele Lascu Florentina şi 
Chiriac Gheorghe. Le declar nule. 

l Pierdut Dovadă achitare inte-
grală Contract vânzare-cumpă-
rare nr.25627/1992, pe numele 
Topuzaru Constantin. Îl declar 
nul. 

l Pierdut Adeverinţă achitare 
integrală, pe numele Nedelcu 
Georgeta, Nedelcu Ion. O declar 
nulă. 

l Pierdut certificat pregătire 
profesională a conducătorului 
auto seria N00292266T, nr. 
0313010000, valabil 21.11.2014– 
14.11.2019, eliberat de A.R.R. 
Neamț pe numele Tofan Florin 
Octavian. Se declară nul.

l Pierdut Licență de pescuit în 
ape continentale seria TL 1117 
eliberată la data de 24.06.2009 de 
Agenţia Națională pentru Pescuit 
şi Acvacultură pe numele Rahău 
Nicu, domiciliat com. Crişan, jud. 
Tulcea. Se declară nulă.

l S.C. Systema Resources S.R.L., 
C.U.I. RO 27639090, Bucureşti, 
str. Roma nr.22, sector 1, declar 
pierdut (nul) Registru unic control 
seria A/1598361/10.11.2010 
A.N.A.F. Sector 2.

l S.D.A. Medical Dental Clinic 
S.R.L., J40/16529/2005, C.U.I. 
18002020, Bucureşti, str. Ştirbei 
Vodă nr. 110, ap.2, sector 1, 
pierdut certificat constatator 
punct de lucru Bucureşti, Bd. 
Lacul Tei, nr.1 BIS, et.4, Sector 2 
a n e x a  l a  M e n ţ i u n e a 
466680/17.12.2015 O.N.R.C. 
Declar nul.

COMEMORĂRI

ANUNȚURI


