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MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Mioveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 
Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC 
Fernando Dy Fery SRL - Davidești, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Pantaloni tercot, 10 buc., 75 
lei; Pantaloni blugi, 20 buc., 120 lei; Pantaloni scurți, 7 buc., 42 
lei; Pantaloni stofă, 20 buc., 90 lei; Pantaloni blugi, 170 buc., 
1.020 lei; Încălțăminte, 15 perechi., 90 lei; Geacă blugi, 10 buc., 
38 lei; Cămăși, 10 buc., 38 lei; Tricouri, 60 buc., 180 lei. 
Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO69TREZ0495067XXX014650, 
deschis la Trezoreria Mioveni, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 
din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 
26/07/2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 
27/07/2016, ora 11:00:00, la Mioveni. Bunurile sunt libere de 
sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra 
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. 
Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Orășenesc 
Mioveni, tel. 0248.260665.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Pucioasa. Dosar de executare nr. 116. Nr. 13988 din 11.07.2016. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, luna august, ziua 01. În temeiul art. 
250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 
01, luna august, orele 12, anul 2016, în oraș Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, jud. Dâmbovița, se va 
vinde prin licitație publică (licitația I - a ) următorul bun imobil, proprietate a debitorului S.C. Comsim - 
Impex S.R.L., cu domiciliul fiscal în orașul Pucioasa , Piața Centrală, jud. Dâmbovița, cod de 
identificare fiscala 940775: Clădire (extindere construcție) în suprafață construită de 67 mp 
(suprafață desfașurată de 161 mp), compusă din parter,etaj și mansardă, construită din metal, 
panouri isopan, acoperită cu panouri isopan, situată în orașul Pucioasa, Piața Centrală, jud. 
Dâmbovița, preț de evaluare/ de pornire al licitației: 224763 lei (exclusiv TVA *). *) Cota de taxă pe 
valoarea adăugată, aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este de 20% neimpozabil conform art. 270, alin. 
(3), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Bunul imobil mai sus menționat nu este grevat 
de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunului 
sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății 
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (în contul 
RO85TREZ2715067XXX004381, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița - 
cod identificare fiscală 15913418, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște), împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate româna, copie 
după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie 
după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali, că nu au obligații fiscale restante, urmând 
să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 
15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 si art. 261 din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la 
sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.760.698. Data afișării: 14.07.2016.

OFERTE SERVICIU
l  TÂMPLARI PAL sau 
MDF cu sau fără experienţă, 
zona Obor-Foişor, salariu 
1.800-2.000 lei, 0761.616.616.

HIDROCONSTRUCTIA 
S.A angajeaza dulgheri, 
fierari-betonisti, zidari si 
macaragii pentru lucru in 
Germania. Cerinte:experi-
enta minima 3ani si cel 
putin 6luni in strainatate.
Asteptam CV-urile la 
adresa de e-mail: recru-
tare@hidroconstructia.
com sau contactati tele-
f o n i c  l a 
021.208.14.91-dna.V.Stan 
si dna.A.Bundur.

HIDROCONSTRUCTIA 
S.A angajeaza dulgheri, 
fierari-betonisti, zidari si 
macaragii pentru lucru in 
Belgia. Cerinte: experienta 
minima 3ani si cel putin 
6 luni  in  s tra inatate .
Asteptam CV-urile la 
adresa de e-mail: recru-
tare@hidroconstructia.com 
sau contactati telefonic la 
021.208.14.91 - dna.V.Stan 
si dna. A.Bundur.

HIDROCONSTRUCTIA 
S.A angajeaza ingineri 
constructori,sefi santier si 
maistri constructori pentru 
lucru in Germania si 
Belgia. Cerinte:cunostinte 
minime de limba germana 
pentru Germania si limba 
franceza sau engleza 
p e n t r u  c o m u n i c a r e 
curenta la nivelul functiei 
de incadrare in Belgia;ex-
perienta de minim 5ani in 
executie.Constituie un 
avantaj experienta de 
lucru in  s tra inatate .
Asteptam CV-urile la 
adresa de e-mail: recru-
tare@hidroconstructia.com 
sau contactati telefonic la 
021.208.14.91 -dna.V.Stan 
s i  dna.A.Bundur ;  Se 
garanteaza contracte de 
munca cu respectarea 
tuturor prevederilor legis-
lat iei  muncii  in tara 
respective si salariu in 
tara.De asemenea se 
garanteaza cazare in 
conditii corespunzatoare si 
transport dus-intors.

l Direcția Generală de Asis-
tență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea unor funcții publice 
de execuție vacante după cum 
urmează:Un post de consilier, 
clasa I, gradul debutant, la 
Biroul de Control, Consiliere 
și Comunicare;Un post de 
consilier, clasa I, gradul supe-
rior, la Serviciul de Monitori-
zare și Management de Caz 
pentru Copii în Asistență 
Maternală și Asistenți Mater-
nali Profesioniști;Un post de 

referent, clasa III, gradul 
superior, la Serviciul de Moni-
torizare și Management de 
Caz a Serviciilor Sociale 
pentru Adulți, Asistența 
Persoanelor Vârstnice și 
Prevenirea Marginalizării 
Sociale;Un post de consilier, 
clasa I, gradul superior, la 
Compartimentul de Achiziții 
Publice și Contractarea Servi-
ciilor Sociale, Tehnic-Inves-
tiții.Concursul se organizează 
la sediul Direcției Generale 
de Asistență Socială ș i 
Protecția Copilului Vaslui, în 
data de 17 august 2016, ora 
1000 - proba scrisă.Dosarele 
de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile 
de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a III-a, la 
sediul  Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui.Dosarul de 
înscriere trebuie să conțină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. 
nr. 611/2008.Condițiile de 
participare la concurs și bibli-
ografia se afișează pe site-ul și 
la sediul Direcției Generale 
de Asistență Socială ș i 
Protecția Copilului Vaslui.
Relații suplimentare se pot 
obține la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Vaslui și 
la nr. de telefon: 0235/315138.

l Gruparea de Jandarmi 
Mobilă Cluj-Napoca cu sediul 
în: loc.Cluj-Napoca, str.Calea 
Dorobanţilor,  nr.23, jud.Cluj, 
organizează concurs pentru 
ocuparea  următoare lor 
posturi contractuale aprobat 
prin H.G.nr.286/2011, modi-
f i c a t  ș i  c o m p l e t a t  d e 
H.G.nr.1027/2014, în cadrul 
in s t i tu ţ i e i .  Denumirea 
postului- muncitor calificat 
IV-I: -2 posturi vacante 
personal contractual pe peri-
oadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: cel 
puţin studii gimnaziale; 

-vechime în specialitate: -cel 
puţin 1 an. Data, ora și locul 
de desfășurare a concursului: 
-Proba scrisă:  -data de 
17.08.2016, ora 10.00, la 
sediul Grupării de Jandarmi 
Mobilă Cluj-Napoca; -Proba 
d e  i n t e r v i u :  - d a t a  d e 
22.08.2016, ora 10.00, la 
sediul Grupării de Jandarmi 
Mobilă Cluj-Napoca. Data 
limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 
28.07.2016, ora 16.00, la 
sediul Grupării de Jandarmi 
Mobilă Cluj-Napoca. Date 
contact :  Cadar Cornel , 
tel.0748.887.512.

l Primarul comunei Târnova 
organizează în perioada 05-08 
august 2016, la sediul din 
comuna Târnova, nr.376, 
judeţu l  Caraș -Sever in , 
concurs pentru ocuparea 
postului  vacant-funcţie 
contractuală, din aparatul de 
specialitate al primarului 
comunei Târnova, conform 
H.G nr.286, din 23 martie 
2011, pentru aprobarea Regu-
lamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contrac-
tuale și  a criterii lor de 
promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat 
superioare a personalului 
contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 
D e n u m i r e a  F u n c ţ i i l o r 
Contractuale Vacante: A.
D e n u m i r e a  F u n c ţ i i l o r 
Contractuale Vacante: Nr.crt.; 
Denumirea funcţiei contrac-
tuale vacante/nivel studii; 
Denumire compartiment; 
Nr.posturi. 1; Referent -debu-
tant-nivel studii M; Centru de 
informare turistica; 1. B.
Probele de examen: 1.Selecţia 
dosarelor de înscriere: 2.
Proba scrisă; 3.Proba interviu. 

C.Condiţii de desfășurare a 
examenului: 1.Data depunerii 
dosarelor: până cel mai târziu 
la data de 28 iulie 2016, ora 
14.00; 2.Data probei scrise: 05 
august 2016, ora 10.00; 3.
Data probei interviu: 08 
august 2016, ora  10.00; 4.
Locul desfășurării probelor: 
sediul Primăriei din comuna 
Târnova, nr.376, judeţul 
Caraș-Severin. D.Condiţii de 
participare la examen: Gene-
rale: a)are cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European și domi-
ciliul în România; b)cunoaște 
limba română, scris și vorbit; 
c)are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; 
d)are capacitate deplină de 
exerciţiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; f)
îndeplinește condiţiile de 
studi i  ș i ,  după caz,  de 
vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g)nu 
a fost condamnată definitiv 
pentru săvârșirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justi-
ţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. Speci-
fice: pentru postul de referent: 
-studii  medii; -specializări 
absolvite/în curs de absolvire 
în domeniul turismului; 
-cunoștinţe operare PC nivel 

mediu; -abilităţi, calităţi și 
aptitudini necesare -comuni-
cativitate, amabilitate, calm, 
decent; -nu necesită vechime. 
Relaţii suplimentare: Relaţii 
suplimentare se pot obţine 
z i ln ic  de  la  secre tarul 
comunei Târnova sau la tel: 
0255.234.704.

l SC Shandong Ningjian 
angajează: controlor de cali-
tate, maiestru electrician în 
construcţii, operator PC. 
Cunoașterea limbii chineze 
constituie avantaj .  Tel : 
0251.448.408.

l Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Iași organizează 
concurs pentru ocuparea unui 
post vacant de îngrijitor 
(clădiri), personal contrac-
tual.Nivelul studiilor: absol-
v e n t  c u  c e r t i f i c a t  d e 
capacitate/de absolvireaînvă-
ţ ă m â n t u l u i  d e  8  a n i .
Concursul se va  desfășura la 
sediul Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Iași, 
situat în Iași, Bulevardul 
Poitiers nr. 18-22 și constă în 
trei etape succesive:selecţia 
dosarelor de înscriere - 
29.07.2016;proba practică - 
09.08.2016, ora 1100; interviu 
-  12.08.2016, ora 1100.
Dosarul de concurs va fi 
depus până la  data de 
28.07.2016, ora 16.00,  la  
s ec re taru l  comis i e i  de 
concurs, la sediul inspectora-
tului, telefon 0232/410425, 
interior 24407.

l Hotel Capitol Bucuresti 
angajeaza ospatari si buca-
tari.Salariu atractiv si masa 
de pranz asigurate.Adresa 
este:Calea Victoriei, nr.29, 
sector 1,Bucuresti. Nr.telefon 
contact 0758255963 sau 
e-mail: angajare@hotelca-
pitol.ro.

l SC GMC DEVELOP-
MENT SRL Tg.Jiu angajează 
confec ţ ioner  monta tor 
aluminiu și mase plastice. 
Salariu atractiv, condiţii 
o p t i m e  d e  m u n c ă . 
0767.466.957.

l Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slatina, jud.Olt, str.
Crișan, nr.9-11, organizează 
concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a 
unui post de fizician medical 
debutant la Laboratorul radi-
ologie și imagistică medicală. 
Cond i ţ i i  de  Spec i f i ce : 
-diplomă de licență în fizică 
sau echivalent; -permis de 
exercitare nivel 2 eliberat de 
CNCAN. Concursul se orga-
nizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina 
în data de 08.08.2016, ora 
9.00 -proba scrisă și în data 
11.08.2016, ora 9.00 -proba 
interviu. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Judeţean de 
U r g e n ţ ă  S l a t i n a  – 
Serv.R.U.N.O.S., în termen de 
10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului și trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la 
art.7, din HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Bibliografia și 
tematica de concurs sunt 
afișate la sediul unităţii și pe 
site-ul spitalului (www.spjsla-
tina.ro). Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă 
Slatina –Serv.R.U.N.O.S. sau 
la nr.de telefon: 0349.802.550.

l Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Neamţ, 
cu sediul în mun.Piatra 
Neamţ, str.Mihai Eminescu, 
nr.26bis, organizează concurs 
pentru ocuparea a 1 post 
vacant, funcţie contractuală 
de execuţie: -Referent, tr.I- 1 
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Post. Concursul se va desfă-
ş u r a  d u p ă  c a l e n d a r u l 
u r m ă t o r :  P r.  s c r i s ă - 
04.08.2016, ora 10.00, Pr. 
interviu-11.08.2016, ora 
10.00. Cerinţele postului: 
Referent, tr.I: -studii medii, 
absolvite cu diplomă de baca-
laureat; -vechime în muncă- 
min.3 ani şi 6 luni. Dosarele 
de înscriere la concurs se 
depun la sediul instituţiei din 
m u n . P i a t r a  N e a m ţ , 
str.M.Eminescu, nr.26bis, în 
termen de 10 zile lucrătoare 
de la afişarea anunţului 
pentru ocupare unui post 
temporar vacant, în timpul 
programului normal de lucru. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul OCPI 
Neamţ, la adresa sus-menţio-
nată, tel. 0233.23.48.70.

l Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Neamţ, 
cu sediul în mun.Piatra 
Neamţ, str.M.Eminescu, 
nr.26bis, organizează concurs, 
în perioada 04.08-11.08.2016, 
pentru ocuparea a 1 post 
contractual vacant după cum 
urmează: -Şef Birou, Gradul 
II- Biroul de Înregistrare 
Sistematică- 1 Post. Postul, 
aferent personalului contrac-
tual de conducere, este pe 
durată determinată de 36 de 

luni pentru implementarea 
PNCCF, la nivelul Biroului 
de Înregistrare Sistematică al 
OCPI Neamţ. Concursul se 
va desfăşura astfel: Pr. scrisă- 
04.08.2016, ora 10.00, Pr. 
interviu- 11.08.2016, ora 
10.00. Cerinţele postului: -Şef 
Birou, gr.II- studii univ. de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau cu 
d ip lomă;  spec ia l i zarea 
cadastru, geodezie, topo-
grafie, măsurători terestre; - 
vechime în specialitate- min.6 
ani şi 6 luni, vechime în 
funcţii de conducere- min.3 
ani. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul 
instituţiei din mun.P.Neamţ, 
str.M.Eminescu, nr.26bis, în 
termen de 10 zile lucrătoare 
de la afişarea anunţului de 
concurs, în timpul progra-
mului normal de lucru. Rel. 
suplimentare se pot obţine de 
la sediul OCPI Neamţ, la 
adresa sus-menţionată şi la 
t e l e f o n  0 2 3 3 . 2 3 . 4 8 . 7 0 , 
persoană de contact, Adriana 
CIOCAN, consilier BRUIBD.

l Ministerul Tineretului şi 
S p o r t u l u i  o r g a n i z e a z ă 
concurs pentru ocuparea, pe 
perioadă nedeterminată, a 
postului contractual de 
execuţie vacant de consilier 

grad profesional IA, din 
cadrul Direcţiei Juridic şi 
Secretariat. Pentru ocuparea 
postului contractual vacant 
menţionat mai sus, sunt nece-
sare: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echi-
valentă sau studii superioare 
de scurtă durată completate 
cu studii aprofundate de 
master;-vechime în muncă 
necesară: minimum 6 ani şi 6 
luni; -vechimea în speciali-
tatea studiilor: minimum 3 
ani. Concursul va avea loc la 
sediul Ministerului Tinere-
tului şi Sportului din Bucu-
reşti, str.Vasile Conta nr.16, 
sector 2, după cum urmează: 
-în data de 09.08.2016, ora 
10.00 –proba scrisă; -în data 
de 12.08.2016, ora 10.00 –
interviul.În vederea partici-
pării la concurs, candidaţii 
depun dosarul de concurs 
până la data de 28.07.2016, 
inclusiv, între orele 08.00–
1630 (luni- joi) şi vineri orele 
08.00–14.00, la sediul Minis-
terului Tineretului şi Spor-
tului. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Ministe-
rului Tineretului şi Sportului 
din Bucureşti, str. Vasile 
Conta nr.16, sector 2, etaj 2, 
camera 205.

l Primăria comunei Horleşti, 
cu sediul în localitatea 
Horleşti, comuna Horleşti, 
organizează concurs  în data 
de 05.08.2016 -proba scrisă 
începând cu ora 11:00  şi în 
data de 10.08.2016, ora 11,00 
–interviul, pentru ocuparea 
postului contractual vacant 
perioadă nedeterminată de 
Şofer- categoria D1. Condiții 
de participare: -Nivelul studi-
ilor generale/ medii.Dosarele 
de înscriere la concurs se 
depun la sediul Primăriei 
Horleşt i-  secretariat  în 
termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării prezen-
tului anunț în Monitorul 
Ofic ia l  Partea a  III-a , 
r e s p e c t i v  î n  p e r i o a d a 
14.07.2016– 23.07.2016. 
Condițiile de participare la 
concurs şi bibliografia stabi-
lită se afişează la sediul 
primăriei comunei Horleşti. 
Relații suplimentare se pot 
obține de la sediul primăriei 
comunei  Horleşt i  ş i  la 
telefon– 0232-413.200.

l Primăria comunei Horleşti, 
cu sediul în localitatea 
Horleşti, comuna Horleşti, 
organizează concurs  în data 
de 05.08.2016 -proba scrisă 
începând cu ora 09:00 şi în 
data de 10.08.2016, ora 9.00 
-interviul, pentru ocuparea 
postului contractual vacant 
perioadă nedeterminată de 
Referent cultural. Condiții de 
participare:
-Nivelul studiilor- superioare.
Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul 
Primăriei Horleşti- secretariat 
în termen de 10 zile lucră-

toare de la data publicării 
prezentului anunț în Moni-
torul Oficial Partea a III-a, 
r e s p e c t i v  î n  p e r i o a d a 
14.07.2016– 23.07.2016. 
Condițiile de participare la 
concurs şi bibliografia stabi-
lită se afişează la sediul 
primăriei comunei Horleşti.
Relații suplimentare se pot 
obține de la sediul primăriei 
comunei  Horleşt i  ş i  la 
telefon– 0232-413.200.

l Primăria Sectorului 6 orga-
nizează concurs de recrutare 
în data de 16.08.2016, ora 
10.00– proba scrisă, pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
conducere vacantă şi a func-
ţiei  publice de execuţie 
vacantă astfel:-1 post de 
director general din cadrul 
Direcţiei Generale Inves-
tiţii;-1 post inspector clasa I, 
grad profesional debutant din 
cadrul Serviciului Îndrumare 
şi Control Asociaţii de Propri-
etari.Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei 
Sectorului 6 în data de 
16.08.2016, ora 10.00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere 
se pot depune în termen de 20 
zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Primăriei 
Sectorului 6 şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 
49 din Hotărârea Guvernului 
nr. 611/2008.Condiţiile de 
participare la concurs şi bibli-
ografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Primăriei Sectorului 
6 www.primarie6.ro.Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Sectorului 6 
–Serviciul Managementul 
Resurselor Umane şi la nr. de 
telefon 0376.204.437.

l Primăria Comunei Bîcleş, 
judeţul Mehedinţi, organi-
zează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie referent 
clasa III, grad superior, 
compart iment  reg i s t ru 
agricol, în perioada 16-18 
august 2016. Relaţii supli-
mentare: tel. 0252/375263.

CITAȚII
Albu Robert Cristian, cu 
ultimul domiciliu în Iaşi, este 
chemat în calitate de pârât la 
Judecătoria Iaşi, cu sediul în 
Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 
25, în ziua de 07.09.2016, 
Completul C04, ora 8.30, 
camera Sala 6, în proces cu 
Albu Viorica în calitate de 
reclamant, pentru acțiune în 
constatare calitate de moşte-
n i t o r  î n  d o s a r  n u m ă r 
2637/245/2016.

DIVERSE
Administratorul judiciar 
DINU, URSE ŞI ASOCIAȚII 
SPRL notifică creditorii cu 
privire la deschiderea proce-
durii generale a insolvenței 

prevăzută de Legea nr. 
85/2014, împotriva debitoarei 
S . C .  S T A B I L O 
CONTRACTOR S.R.L. cu 
sediul în Bucureşti, Str. Sabi-
nelor nr. 117, etaj 2, cam. 1, 
sector 5, J40/3707/2013, CUI 
3 1 3 9 7 8 8 2 ,  î n  d o s a r u l 
20990/3/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucureşti, Secția 
a-VII-a Civilă. Termenul 
limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a crean-
țelor asupra averii debitorului 
-29.07.2016, termenul de 
verificare a creanțelor, de 
întocmire, afişare şi comuni-
care a tabelului preliminar de 
creanțe -10.08.2016, termenul 
de definitivare a tabelului 
creanțe lor  -05 .09.2016. 
Termenul pentru continuarea 
procedurii a fost fixat la data 
de 08.11.2016. Pentru relații: 
021.318.74.25. 

l Stelian Vintilă având sediul 
în Str. Ale. Terasei nr.3, bl. E3, 
sc.3, et.1, ap.46, sector 4, loca-
litatea Bucureşti, titular al 
planului Elaborare documen-
taţie pentru ansamblu locu-
inţe colective/ elaborare PUD 
localitatea Bucureşti, str. 
Drumul Binelui, nr. F.N., 
sector 4, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solici-
tării de obţinere a avizului de 
mediu pentru planul menţi-
onat şi declanşarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultată la 
sediul  Agenţ ie i  pentru 
Protecţia Mediului Bucureşti 
din Aleea Lacul Morii nr.1 (în 
spatele benzinăriei Lukoil), 
sector 6, de luni până vineri 
între orele 9.00-12.00. Obser-
vaţii/ comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul 
A.P.M., în termen de 18 zile 
de la data publicării anun-
ţului.

LICITAȚII  
l Direcţia Silvică Covasna 
organizează la sediul din 
municipiul Sf.Gheorghe, str. 
K o s  K a r o l y ,  n r. 5 A , 
tel.0267.351.890, licitaţii 
deschise cu strigare, pentru 
vânzarea mijloacelor fixe şi a 
obiectelor casate (material 
din demolări construcţii, 
utilaje, autoturisme, motofe-
răstraie, calculatoare), în data 
de 08.08.2016, ora 11.00. 
Pentru mijloacele fixe rămase 
nevalorificate se va organiza o 
nouă licitaţie în data de 
22.08.2016, ora 11.00. Denu-

mirea mijloacelor fixe, preţu-
rile de pornire, condiţiile 
privind participarea şi adju-
decarea acestora sunt prevă-
zute în caietul de sarcini ce se 
poate procura de la sediul 
Direcţiei Silvice Covasna, în 
per ioade le  18 .07 .2016-
03.08.2016 şi 08.08.2016-
17.08.2016, contra sumei de 
50.00lei. Termenele limită de 
depunere a documentelor la 
s e d i u l  d i r e c ţ i e i  s u n t : 
03 .08 .2016 ,  o ra  14 .00 , 
respectiv 17.08.2016 , ora 
14.00. Informaţii suplimen-
tare la tel.0267.351.890.

l Comuna Tamaşi cu sediul 
Str.Principală, nr.192, sat 
Tamaşi, Com.Tamaşi, jud.
Bacău, în temeiul HCL 
Tamaşi, nr.12/17.02.2016, 
organizează licitaţie publică 
cu strigare pentru vânzarea 
apartamentului, nr.4, situat în 
b l .1 ,  sc .C,  sat  Tamaşi , 
Comuna Tamaşi, compus din 
3 camere în suprafaţă totală 
69,76mp. Documentele de 
calificare se regăsesc în 
caietul de sarcini şi se depun 
până la 01.08.2016, ora 15.00. 
Licitaţia publică va avea loc 
în data de 02.08.2016, ora 
10.00, la sediul Comunei 
Tamaşi. Taxa pentru caietului 
de sarcini este 30RON. 
Caietul de sarcini se procură 
de la Sediul Comunei Tamaşi. 
Garanţia de participare este 
777 RON. Taxa de participare 
este 100RON. Garantia şi 
taxele se achită prin virament 
b a n c a r  î n  c o n t u l : 
RO62TREZ0615006XX 
X000204 -Trezoreria Munici-
piului Bacău sau numerar la 
casieria Comunei Tamaşi, 
până la 01.08.2016, ora 15.00. 
Informaţii suplimentare: la 
sediul Comunei Tamaşi, tel/
fax.0234.225.025, e-mail: 
primariatamasi@yahoo.com.

l Organizatorul licitaţiei: 
Ocolul silvic Ardud R.A., loc.
Ardud, str.Nouă, nr.1, jud.
S a t u  M a r e ,  t e l /
fax.0261.771.600, ocolulsilvi-
cardud@yahoo.com.Data şi 
ora desfăşurării licitaţiei: 
29.07.2016, ora 10.00. Locul 
desfăşurării licitaţiei: loc.
Ardud, str.Nouă, nr.1, jud.
Satu Mare. Tipul licitaţiei: 
licitaţie publică cu strigare. 
Licitaţia este organizată şi se 
va desfăşura conform preve-
derilor Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase 
din fondul forestier proprie-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 
Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 120078. Nr. 
75378/13.07.2016. S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației 
privind vânzarea următoarelor bunuri mobile: - Autoutilitară 
marca Volkswagen, an fabricație 2007. Prețul de pornire al 
licitației este de 21674 lei, exclusiv TVA, la sediul din strada Popa 
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în data de 27.07.2016, ora 
10.00. Anunțul nr. 75378/13.07.2016 poate fi consultat la sediul 
organului fiscal, la primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date 
suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela numărul 0244.283006, 
persoană de contact Samoila Cezar. Data afișării: 14.07.2016.



www.jurnalul.ro 13
tate publică, aprobat prin 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.924/2015. Data şi ora orga-
n i z ă r i i  p r e s e l e c ţ i e i : 
22.07.2016, ora 10.00, la 
sediul Ocolului silvic Ardud 
R.A., loc.Ardud, str.Nouă, 
nr.1, jud.Satu Mare. Data şi 
ora-limită până la care poate 
fi  depusă documentaţia 
p e n t r u  p r e s e l e c ţ i e  ş i 
î n s c r i e re a  l a  l i c i t a ţ i e : 
21.07.2016, ora 15.00, la 
sediul Ocolului silvic Ardud 
R.A., loc.Ardud, str.Nouă, 
nr.1, jud.Satu Mare. Lista 
partizilor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei şi 
pasul de licitare pentru 
fiecare partidă sunt afişate la 
sediul organizatorului şi pe 
site-ul: www.ocoalederegim.
ro, după caz. Volumul total de 
masă lemnoasă pe picior 
oferit la licitaţie: -346.00mc, 
d in  care  pe  natură  de 
produse: -produse principale: 
-(mc); -produse secundare: 
-(mc); -produse de igienă: 
-(mc); -produse accidentale: 
-346.00 (mc) şi, respectiv, pe 
specii şi grupe de specii: -răşi-
noase: -(mc); -fag: -238.00 
(mc); -ştejari: -68.00 (mc); 
-diverse tari: -40.00 (mc); 
-diverse moi: -(mc). Masa 
lemnoasă pe picior oferită 
spre vânzare nu provine din 
fondul forestier proprietate 
publică certificat. Masa 
lemnoasă pe picior rămasă 
neadjudecată după încheierea 

licitaţiei nu se poate adjudeca 
prin negociere, în aceeaşi zi, 
în condiţiile prevăzute de 
prezentul regulament şi de 
alte reglementări în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organi-
zatorului licitaţiei începând 
cu data de: 15.07.2016. Alte 
informaţii privind organi-
zarea şi desfăşurarea licita-
ţiei: Documentaţia privind 
desfăşurarea licitaţiei şi parti-
zile scoase la licitaţie se poate 
obţine de la sediul Ocolului 
silvic Ardud R.A., loc.Ardud, 
str.Nouă, nr.1, jud.Satu Mare 
(contact: 0762.625.186 -ing. 
A b r i h a n  G h e o r g h e , 
0261.771.600 - secretariat). 
Pentru informaţii şi date 
suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei la 
sediul Ocolului silvic Ardud 
R.A.

l Direcţia Silvică Neamţ  
organizează licitaţie publică 
deschisă cu strigare  în ziua 
de 25  IULIE 2016, ora 12:00, 
la sediul Direcţiei Silvice din 
jud. Neamţ, loc.  Piatra 
Neamţ, str. V.A. Urechia, 
nr.24, pentru valorificarea 
prin vânzare a cantităţii 
totale de 20 tone de  fructe de 
pădure,  din flora spontană, 
în stare congelată în masă, 
producţia anului 2016.Lista 
cantităţilor pe specii şi sorti-
mente, ce urmează a fi oferite 
la licitaţie este următoarea: 

-fructe de afin -10 tone;  
-fructe de zmeur -10 tone. 
Documentele pentru admi-
terea la licitaţie se pot depune 
în ziua de 20 iulie 2016, până 
la ora 14:00, iar rezultatele  
preselecţiei vor fi făcute 
cunoscute persoanelor intere-
sate după ora 14:00.  Docu-
mentaţia în vederea admiterii 
la licitaţie va cuprinde; 
-cerere de participare la 
preselecţie, cu numar de înre-
gistrare din registrul de cores-
p o n d e n ţ ă  a  p e r s o a n e i 
juridice, cu datele de identifi-
care ale acesteia: denumire, 
sediu, adresă, telefon, fax, 
e-mail şi altele asemenea; - 
declaraţie pe proprie răspun-
dere că persoana juridică  nu 
are datorii la unităţile şi 
subunităţile RNP, cu număr 
de înregistrare din registrul 
de corespondenţă a persoanei 
juridice;  -documentele de 
existenţă legală a persoanei 
juridice: certificat de înmatri-
culare, actul constitutiv/
statutul  persoanei juridice 
din care să reiasă că socie-
tatea are ca obiect de activi-
t a t e  a c h i z i ţ i o n a r e a ,  
prelucrarea şi/sau comerciali-
zarea fructelor de pădure; 
-certificat constatator de la 
Oficiul Registrului Comer-
ţului privind structura acţio-
n a r i a t u l u i  ş i  s i t u a ţ i a 
persoanei juridice (original 
sau copie legalizată); -dele-
gatul  persoanei juridice la 

licitaţie/negociere va fi împu-
ternicit în scris de către admi-
nistratorul societăţii; Caietul 
de sarcini cuprinde lista 
cantităţilor, preţul de pornire 
pentru fiecare specie şi sorti-
ment şi garanţia de contrac-
tare şi se poate procura de la 
Direcţia Silvică Neamţ-Birou 
Producţie sau de pe internet 
la următoarea adresa: www.
rosilva.ro începând cu data de 
14.07.2016. Pentru sortimen-
tele  neadjudecate la licitaţie, 
se vor  face  negocieri după 
licitaţie şi în fiecare  zi de luni 
a săptămânii, între orele 
08.00-09.00, în aceleaşi 
condiţii cu participarea  la 
licitaţie. Relaţii suplimen-
tare la sediul direcţiei 
silvice, biroul producţie.
Telefon: 0233.211.696; 
0233.211.697; 0233.219.905.

PIERDERI  
l Pierdut Adeverinta achi-
tare integrala, pe numele 
Voicu Floarea si Voicu 
Smarandache. Nula.

l Pierdut Proces-verbal 
predare-primire receptie 
din 28.12.1971, pe numele 
Mateescu Gheorghe Marian 
Mihai, Mateescu Maria 
Mirella. Il declar nul.

l Pierdut Schita aparta-
ment aferenta Contract 
vanzare-cumparare  N 

1695/10.07.1997, pe numele 
Butuc Natalia, Nicolaev 
Sofia. O declar nula.

l Declar nule Contract 
nr.2427 pentru construirea de 
locuinte proprietate personala 
si Proces-verbal predare 
p r i m i r e  r e c e p t i e  d i n 
28 .10 .1971 ,  pe  numele 
Stamate Theodora Zoe.

l Pierdut atestat marfa pe 
numele Constantin Ionuț 
Valentin.Il declar nul.

l ROXANA SRL, J/6/238/ 
1992, CUI 2733911, IBAN 
RO53RZBR006001707318, 
Raiffeisen Bank Dej, repre-
zentat prin Asociat unic 
Ropan Ionel, declar pierdute 
certificate constatatoare 
pentru: Sediu social -com.
Petru Rareş, sat Reteag 
nr.134,, jud.BN şi activităţi 
autorizate la Punct de lucru 
din Bistriţa, Cart.Unirea, 
Ferma nr., Hala nr.6, Jud. 
BN. DECLAR NULE.

ANUNȚURI

publicitate


