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OFERTE SERVICIU
l Angajăm vânzătoare pentru 
magazin fashion. Depune CV cu 
foto la adresa recrutvz@gmail.com. 
Detalii la telefon 0727.770.355

l Academia Română-Filiala Iaşi/
Redacţia Revistelor din cadrul Fili-
alei Iaşi a Academiei Române cu 
sediul în str. Bl. Carol I, nr. 8, Iaşi, în 
data de 18.05.2016 ora 10, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui 
post contractual conform HG 
286/23.03.2011 (actualizat), de 
lector, gradul I, (S), ½ normă, peri-
oadă determinată, din cadrul 
Redacţiei Revistelor. Condiţii: studii 
superioare, de specialitate umanistă, 
vechime de minim 4 ani, în speciali-
tate. Termenul de depunere a dosa-
relor este 22.04.2016, ora  12. Relaţii 
suplimentare la telefon 0332 101115, 
Biroul Resurse Umane, Salarizare şi 
la sediul Filialei.

l La Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, nr.444 din 
11.04.2016, la anunţul cu numărul 
de înregistrare 17401 al Primăriei 
oraşului Panciu, str.Mihai Viteazu, 
nr.2, pentru ocuparea funcţiei 
contractuale: consilier IA se face 
următoarea rectificare: -în loc de: 
„Condiţii specifice: -studii superi-
oare juridice; -vechime în speciali-
tatea studiilor minimum 3 ani; 
-cunoştinţe minime de operare PC.” 
se va citi: „Condiţii specifice: -studii 
superioare juridice; -vechime în 
muncă minimum 3 ani; -cunoştinţe 
minime de operare PC.” (Prezenta 
rectificare nu se datorează Redacţiei 
Monitorului Oficial al României, 
Partea a III-a.)

l Rectificare: În Jurnalul Național 
nr. 6897 din 31.03.2016, la secțiunea 
Anunțuri, la Anunțul de concurs al 
Agenției pentru Finanțarea Investi-
țiilor Rurale se face următoarea 
rectificare: În loc de „Proba scrisă şi 
interviul se vor desfăşura la sediul 
C.R.F.I.R. 8 Bucureşti– Ilfov, calea 
Șerban Vodă, nr. 90-92, sector 4, 
Bucureşti.” Se va citi „Proba scrisă 
se va desfăşura la sediul M.A.D.R., 
din B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, 
Bucureşti, iar interviul se va desfă-
şura la sediul C.R.F.I.R. 8 Bucu-
reşti– Ilfov din calea Șerban Vodă, 
nr. 90–92, sector 4, Bucureşti.”

l Primăria Sectorului 6 organi-
zează concurs/examen pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, astfel: -1 post de muncitor 
calificat gradul I din cadrul Servi-
ciului Administrativ– Direcţia 
Economică. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Sectorului 
6 în data de 11.05.2016 ora 10.00, 
proba scrisă şi în data de 13.05.2016 
ora 10, interviul. Dosarele de 
înscriere se pot depune în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial partea a 
III-a, la sediul Primăriei Sectorului 
6 şi trebuie să conţină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute la 
art.6 din H.G.286/2011. Data limită 
de depunere a dosarelor este 
29.04.2016. Condiţiile de partici-
pare şi bibliografia se afişează la 
sediul şi pe site-ul Primăriei Sector 
6 www.primarie6.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Sector 6, Serviciul  Mana-
gementul Resurselor Umane, 
persoana de contact- secretarul 
comisiei de concurs, et.1, cam. 32 
sau la tel./fax 0376.204.439.

l La Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, nr.424 din 06 
aprilie 2016, la anunţul cu numărul 
de înregistrare 16405 al Nume insti-
tuţie: Școala Gimnazială „Înv.M.
Georgescu” Celaru, adresa: Celaru, 
str.Popeşti, nr.130, judeţul Dolj, 

pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale: 1.Muncitor calificat -fochist: 1 
post; 2.Îngrijitor: 1/2 post, se face 
următoarea rectificare: -în loc de: 
„Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -condițiile de 
studii: medii, minimum 12 clase; 
-vechime în muncă: minimum 6 
luni; -certificat calificare fochist 
(pentru funcţia de muncitor cali-
ficat -fochist); -autorizaţie ISCIR 
pentru cazane de joasă presiune 
(pentru funcţia de muncitor cali-
ficat -fochist); -cunoştinţe de legis-
laţie specifică locului de muncă; 
-cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi 
Securităţii în Muncă şi PSI.” Se va 
citi: „Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -condițiile de 
studii: medii, minimum 12 clase 
(pentru funcţia de muncitor cali-
ficat -fochist); minimum 8 clase 
(pentru funcţia de îngrijitor); 
-vechime în muncă: minimum 6 
luni; -certificat calificare fochist 
(pentru funcţia de muncitor cali-
ficat -fochist); -autorizaţie ISCIR 
pentru cazane de joasă presiune 
(pentru funcţia de muncitor cali-
ficat -fochist); -cunoştinţe de legis-
laţie specifică locului de muncă; 
-cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi 
Securităţii în Muncă şi PSI.” 
(Prezenta rectificare nu se dato-
rează Redacţiei Monitorului Oficial 
al României, Partea a III-a.)”

l Comuna Orlat, în calitate de 
autoritate tutelară a Regiei Publice 
Locale Ocolul Silvic Cindrel RA 
prin Comisia de selecţie a candida-
ţilor în consiliul de administraţie al 
regiei autonome aflată sub autori-
tatea Comunei Orlat, anunţă orga-
nizarea selecţiei/evaluării unui 
membru în Consiliul de Adminis-
traţie în conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 109/2011. Candidaturile 
şi documentele solicitate prin 
prezentul anunţ se depun până la 
data 10.05.2016, ora 09:00, la regis-
tratura Comunei Orlat. În data de 
11.05.2016, orele 10:00 – 12:00, se va 
realiza selecţia dosarelor de candi-
datură, iar candidatii selectaţi vor 
susţine interviul în data de 
12.05.2016, ora 11:00. Alte infor-
maţii suplimentare referitoare la  
condiţii de participare, criterii de 
evaluare , bibliografie şi documente 
necesare pentru depunerea candi-
daturii se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Orlat  din loca-
litatea Orlat, str. Avram Iancu, nr. 
2 0 2  s a u  l a  n r.  d e  t e l e f o n 
0269/571104. 

l Unitatea Militară 01249 Arad, 
din Ministerul Apărării Naţionale, 
cu sediul în localitatea Arad, str. 
Cetăţii, nr.1-3, judeţul Arad organi-
zează concurs pentru ocuparea, pe 
perioadă nedeterminată, a funcţiei 
contractuale de execuţie vacante - 
Îngrijitor, minim învăţământ 
gimnazial, astfel: - selecţia dosarelor 
de concurs : 04.05 - 05.05.2016, la 
sediul U.M. 01249 Arad, str. Cetăţii,  
nr. 1-3,  judeţul Arad; - probă scrisă 
în data de 11.05.2016 între orele  
12.00 - 15.00, la sediul Cercului 
Militar Arad, Bulevardul Decebal, 
nr. 19, judeţul Arad; - proba prac-
tică în data de 17.05.2016 ora 10.00, 
la sediul Cercului Militar Arad, 
Bulevardul Decebal, nr. 19, judeţul 
Arad; -  interviu în data de 
23.05.2016 ora 10.00, la sediul 
Cercului Militar Arad, Bulevardul 
Decebal, nr. 19, judeţul Arad. Data 
limită până la care se pot depune 
dosarele de concurs este: 03.05.2016 
ora 15.00. Dosarele de concurs se 
depun la sediul U.M. 01249 Arad, 
str. Cetăţii,  nr. 1-3,  judeţul Arad, 
unde vor fi afişate şi detaliile organi-
zatorice necesare. Relaţii suplimen-
tare la sediul U.M. 01249 Arad, 

persoană de contact: Prepeliţă 
Valentin  telefon: 0257281859 
int.152, 0257280700 int.152.

l Autoritatea pentru Suprave-
gherea şi Protecţia Animalelor, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, Șos.
Olteniţei, nr.169, sector 4, cu 
punctul de lucru în str.Calea Călă-
raşilor, nr.179, sector 3, Bucureşti, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: Director general 
adjunct S II -1 post. -Proba scrisă în 
data de 11.05.2016, ora 11.00; 
-Proba interviu  în  data  de 
17.05.2016, ora 11.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: 1.Condiţiile generale. 
1.1.Condiţiile generale pentru 
participarea la concursul organizat 
în vederea ocupării funcţiilor scoase 
la concurs sunt cele prevăzute în 
Titlul I, Cap.I, Secţiunea 1, Art.3 
din H.G.286/23.03.2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-Cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, modificată şi completată 
prin H.G.1027/11.11.2014. 2.Condi-
ţiile specifice. 2.1.Condiţii specifice 
pentru postul de Director general 
adjunct: -pregătirea de specialitate: 
studii universitare absolvite cu 
diplomă de licenţă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, în drept 
şi administraţie publică, speciali-
zarea administraţie publică; -cunoş-
tinţe de operare/programare pe 
calculator: Microsoft Office; 
-vechimea minimă în specialitatea 
studiilor -3 ani; -vechime minimă în 
administraţia publică -3 ani; -limba 
engleză f luent. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
punctul de lucru din Str.Calea Călă-
raşilor, nr.179, sector 3, Bucureşti. 
Relaţii suplimentare la sediul punc-
tului de lucru din Str.Calea Călăra-
şilor, nr.179, sector 3, Bucureşti, 
persoană de contact: Zanfir Jenica, 
Biroul Resurse Umane- telefon: 
312.95.55, int.105.

l Primăria oraşului Băile Hercu-
lane, cu sediul în localitatea Băile 
Herculane, str.M.Eminescu, nr.10, 
judeţul Caraş Severin, organizează 
în baza HG nr.286/2011 concurs 
pentru ocuparea unor funcţii 
contractual vacante de: -Muncitor 
calificat I (specialitate electrician) în 
cadrul Compartimentului post 
implementare proiect Centrală 
Fotovoltaică- 1 post. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii/liceale; -speci-
alitate electrician; -condiţiile 
minime de vechime în specialitatea 
studiilor necesare participării la 
concursul de recrutare -minim 2 
ani. -Muncitor necalificat -4 posturi. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii gimna-
ziale/medii; -vechimea nu este 
necesară. Potrivit art.9 alin.2 al 
Contractului de finantare nr.46/
RES/10.06.2013 pentru postul de 
muncitor calificat I (electrician) 
candidaţii trebuie să fie bărbaţi, iar 
pentru posturile de muncitori neca-
lificaţi candidaţii trebuie să fie 
femei. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
10.05.2016, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 13.05.2016, ora 
10.00. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs până 

la data de:  29.04.2016, ora 13.30, la 
sediul Primăriei oraşului Băile 
Herculane. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăriei oraşului Băile 
Herculane, Comp. Resurse Umane 
-telefon: 0255.560.439.

l Spitalul Municipal Dorohoi orga-
nizează concurs în conformitate cu 
prevederile HGR 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, în incinta unităţii din str.Bd.
Victoriei, nr.75, pentru ocuparea 
următorului  post contractual 
vacant de: -un post de asistent 
medical generalist cu PL debutant 
în cadrul secţiei Pediatrie, perioadă 
nedeterminată. Conform HG 
286/23.03.2011, concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 12.05.2016, ora 10.00; 
-Proba de interviu în data de 
17.05.2016, ora 10.00. Condiţii 
specifice necesare în vederea parti-
cipării la concurs pentru postul 
contractual vacant: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau echi-
valentă sau diplomă de studii post-
liceale prin echivalare, fără 
vechime, conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997, concurs pentru 
ocuparea postului. Anunţul de 
concurs, bibliografía şi tematicile de 
concurs sunt afişate la avizierul 
unităţii, pe site-ul unităţii, pe site-ul 
Primăriei, Serv.RUNOS. Dosarele 
se depun la Serv. RUNOS până pe 
data de 29 aprilie 2016 inclusiv, ora 
13.00. Relaţii se pot obţine la tf.: 
0733.949.969.

l 1. Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor 
Ialomiţa organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea unei 
funcţii publice vacante de consilier 
debutant din cadrul Serviciului 
Control Oficial Siguranţa Alime-
telor, DSVSA Ialomiţa. 2.Condiţii 
de participare: a)Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţi-
onarilor publici (r2), cu modificările 
şi completările ulterioare; b)Condi-
ţiile specifice care trebuie să fie 
întrunite de participanţii la concurs 
pentru ocuparea postului de consi-
lier debutant, sunt următoarele: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniul Ingineria 
Produselor Alimentare; -fără 
vechime. Concursul se organizează 
la sediul DSVSA Ialomiţa din 
Slobozia, str.Lacului, nr.12, jud.
Ialomiţa, în data de 25 mai 2016, 
ora 10.00 -proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării, în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
DSVSA Ialomiţa. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.49 din 
H.G.611/2008, modificată şi 
completată cu H.G.nr.1173/2008. 
Bibliografia de concurs  se afisează 
la sediul şi pe site-ul DSVSA 
Ialomiţa. Informaţii suplimentare 
se pot obţine de la sediul DSVSA 
Ialomiţa -, telefon: 0243.232.069, 
interior 217.

l Spitalul Municipal Dorohoi orga-
nizează concurs în conformitate cu 
prevederile HGR 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, în incinta unităţii din str.Bd.
Victoriei, nr. 75, pentru ocuparea 
următorului  post contractual 
temporar vacant de: -un post de 
asistent medical generalist debutant 
cu PL, perioadă determinată în 
cadrul secţiei Chirurgie (până pe 20 
i u l i e  2 0 1 7 ) ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 

desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 05.05.2016, ora 10.00; 
-proba interviu  în  data  de 
10.05.2016, ora 10.00. Condiţii 
specifice necesare în vederea parti-
cipării la concurs pentru postul 
vacant: -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare, fără vechime, conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, 
concurs pentru ocuparea postului. 
Punctajul final se calculează ca 
medie aritmetică a punctajelor 
obţinute la proba scrisă şi interviu. 
Anunţul de concurs, bibliografía şi 
tematicile de concurs sunt afişate la 
avizierul unităţii, pe site-ul unităţii, 
pe site-ul Primăriei, Serv.RUNOS. 
Dosarele se depun la Serv.RUNOS 
până pe data de 25 aprilie 2016 
inclusiv ora 13.00. Relaţii se pot 
obţine la tf.: 0733.949.969.

l Comuna Hereclean, cu sediul în 
localitatea Hereclean, str.Principală, 
nr.27/A, judetul Sălaj, organizează 
concurs conform Legii nr. 188/1999, 
pentru ocuparea functiilor publice 
vacante, de: -funcția publică de 
execuție vacantă de consilier I/debu-
tant în cadrul Compartimentului 
stare civilă -1 post; -funcției publică 
de execuție vacantă de consilier I/
debutant în cadrul Compartimen-
tului registrul agricol şi realții cu 
publicul -1 post. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 16.05.2016, ora 10.00; 
-Proba interviu în  data  de 
17.05.2016, ora 10.00, pentru funcția 
publică de execuție vacantă de 
consilier I/debutant în cadrul 
Compartimentului stare civilă şi ora 
11.00, pentru funcția publică de 
execuție vacantă de consilier I/debu-
tant în cadrul Compartimentului 
registrul agricol şi realții cu publicul. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: a)are cetăţenia 
română şi domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; c)are vârsta de minimum 18 
ani împliniţi; d)are capacitate 
deplină de exerciţiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare funcţiei 
publice pentru care candidează, 
atestată pe bază de examen medical 
de specialitate; f)îndeplineşte condi-
ţiile de studii prevăzute de lege 
pentru funcţia publică; g)îndepli-
neşte condiţiile specifice pentru 
ocuparea funcţiei publice; h)nu a 
fost condamnată pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului sau contra autori-
tăţii, infracţiuni de corupţie şi de 
serviciu, infracţiuni care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de 
fals ori a unei infracţiuni săvârşite 
cu intenţie care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei publice; 
i)nu a fost destituită dintr-o funcţie 
publică sau nu i-a încetat contractul 
individual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 7 ani; j)nu a 
desfăşurat activitate de poliţie poli-
tică, astfel cum este definită prin 
lege. Condiții specifice: -studii 
universitare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă; -fără 
vechime; -cunoştințe operare calcu-
lator. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Hereclean, loc.Hereclean, str.Princi-
pală, nr.28, jud.Sălaj. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei 
Hereclean, loc.Hereclean, str.Princi-
pală, nr.27/A, jud.Sălaj, persoană de 
contact: Fizesan Otilia-Cosmina, 
te lefon :  0260 .629 .480 ,  fax : 
0260.629.545, E-mail: primariahere-
clean@yahoo.com.

l Primăria Oraşului Tăşnad, 
judeţul Satu Mare anunţă organi-

zarea concursului de recrutare 
pentru ocuparea  funcţiei contrac-
tual de execuţie vacante de: 
Inspector de specialitate- grad 
profesional  debutant- studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
Diplomă de licenţă sau echivalentă- 
nu este necesară vechime: în cadrul 
”Centrului Naţional de Informare 
şi promovare Turistică în oraşul 
Tăşnad”. Concursul  se organizează 
la sediul Primăriei Oraşului Tăşnad 
în data de  11.05.2016- ora 10.00 
proba scrisă. Proba interviu o sa fie 
comunicată ulterior. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile de la 
data publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute de art.6 din HG 
nr.1027/2014 pentru modificările şi 
completarea Regulamentului cadru 
pentru stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractual şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
p u b l i c e ,  a p r o b a t  p r i n  H G 
nr.286/2011. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişază la sediul unităţii şi site-ul 
www.primaria Tasnad.ro. Infor-
m a ţ i i  s u p l i m e n t a r e  l a 
tel.0261.825.860.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, 
cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion 
Mihalache, nr.37-39, sector 1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale: 
-2 (două) posturi asistent medical 
clinică medicală, nivel studii PL 
-perioadă nedeterminată; -1 (un) 
post asistent medical secţie reuma-
tologie, nivel studii PL -perioadă 
nedeterminată. Acte necesare în 
vederea participării la concurs: 
-cererea de înscriere la concurs; 
-copia actului de identitate; -copia 
certificatului de naştere, de căsă-
torie; -copie acte studii şi alte acte 
care atestă efectuarea unor speciali-
zări (cursuri); -copia carnetului de 
muncă sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă şi  
după caz în specialitate; -cazierul 
judiciar; -adeverinţă medicală care 
să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare; -curriculum vitae. 
Condiţii de participare la concurs: 
-are cetăţenie română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului European şi domiciliul în 
România; -cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; -are vârsta limită 
reglementată de prevederile legale; 
-are capacitate deplină de exerciţiu; 
-are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberată de medicul de 
families sau de unităţi sanitare 
abilitate; -îndeplineşte condiţiile de 
studii şi, după caz, de vechime sau 
de condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor postului scos la concurs; -nu a 
fost condamnat definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu execepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii pentru ocuparea 
posturilor vacante şi temporar 
vacante,  conform Ordinului 
M.S.nr.1470/2011: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau echi-
valentă sau diplomă de studii post-
liceale prin echivalare conform 
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H.G.797/1997; -concurs pentru 
ocuparea postului; -6 luni vechime 
în specialitate. Concursul se va 
desfăşura la sediul unităţii conform 
calendarului următor: -26 mai 2016, 
ora 10.00 -proba scrisă; -31 mai 
2016, ora 10.00 -interviu. Data 
limită pentru depunerea dosarelor 
la concurs -29 aprilie 2016, ora 
15.00.  Relaţii  suplimentare: 
compartiment RUNOS, tel . : 
021.222.35.59.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, 
cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion 
Mihalache, nr.37-39, sector 1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale: 
-4 (patru) posturi îngrijitoare clinică 
medicală, perioadă nedeterminată; 
-1 (un) post îngrijitoare secţie 
reumatologie, perioadă nedetermi-
nată; -1 (un) post îngrijitoare clinică 
chirurgie I, perioadă nedetermi-
nată; -4 (patru) posturi îngrijitoare 
clinică chirurgie II, perioadă nede-
terminată; -1 (un) post îngrijitoare 
clinică ORL, perioadă nedetermi-
nată; -1 (un) post îngrijitoare ambu-
lator, perioadă nedeterminată; -6 
(şase) posturi îngrijitoare bloc 
operator chirurgie, perioadă nede-
terminată; -1 (un) post infirmieră 
clinică medicală, perioadă nedeter-
minată; -1 (un) post infirmieră 
secţie reumatologie, perioadă nede-
terminată; -1 (un) post infirmieră 
clinică ORL, perioadă nedetermi-
nată; -1 (un) post infirmieră bloc 
operator chirurgie, perioadă nede-
terminată; -2 (două) posturi bran-
cardieni bloc operator chirurgie, 
perioadă nedeterminată. Acte 
necesare în vederea participării la 
concurs: -cererea de înscriere la 
concurs; -copia actului de identi-
tate; -copia certificatului de naştere, 
de căsătorie; -copie acte studii şi alte 
acte care atestă efectuarea unor 
specializări (cursuri); -copia carne-
tului de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea 
în muncă şi după caz în specialitate; 
-cazierul judiciar; -adeverinţă medi-
cală care să ateste starea de sănă-
tate corespunzătoare; -curriculum 
vitae. Condiţii de participare la 
concurs: -are cetăţenie română, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului European şi 
domiciliul în România; -cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; -are 
vârsta limită reglementată de preve-
derile legale; -are capacitate deplină 
de exerciţiu; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberată de 
medicul de familie sau de unităţi 
sanitare abilitate; -îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau de condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat defi-
nitiv pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intentie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
execepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii pentru 
ocuparea posturilor vacante şi 
temporar vacante, conform Ordi-
nului M.S.nr.1470/2011: -diplomă 
absolvire şcoală generală; -certifi-
cate absolvire curs infirmiere; 
-concurs pentru ocuparea postului; 
-6 luni vechime în specialitate. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
unităţii conform calendarului 
următor: -25 mai 2016, ora 10.00 
-proba scrisă; -27 mai 2016, ora 
10.00 -interviu. Data limită pentru 
depunerea dosarelor la concurs -29 
aprilie 2016, ora 15.00. Relaţii supli-

mentare: compartiment RUNOS, 
tel.: 021.222.35.59.

Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu 
sediul în Bucureşti, B-dul Ion Miha-
lache, nr.37-39, sector 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale: 
-1 (un) post tâmplar, nivel studii 
medii -perioadă nedeterminată. 
Acte necesare în vederea partici-
pării la concurs: -cererea de 
înscriere la concurs; -copia actului 
de identitate; -copia certificatului de 
naştere, de căsătorie; -copie acte 
studii şi alte acte care atestă efectu-
area unor specializări (cursuri); 
-copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă şi după 
caz în specialitate; -cazierul judi-
ciar; -adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate corespun-
zătoare; -curriculum vitae. Condiţii 
de participare la concurs: -are cetă-
ţenie română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Euro-
pean şi domiciliul în România; 
-cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; -are vârsta limită reglemen-
tată de prevederile legale; -are 
capacitate deplină de exerciţiu; -are 
o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberată de medicul de familie 
sau de unităţi sanitare abilitate; 
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau de 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu execepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii pentru ocuparea 
posturilor vacante şi temporar 
vacante,  conform Ordinului 
M.S.nr.1470/2011: -diplomă bacala-
ureat; -certificat calificare; -concurs 
pentru ocuparea postului; -6 ani 
vechime în specialitate. Concursul 
se va desfăşura la sediul unităţii 
conform calendarului următor: -26 
mai 2016, ora 13.00 -proba scrisă; 
-30 mai 2016, ora 13.00 -interviu. 
Data limită pentru depunerea dosa-
relor la concurs -29 aprilie 2016, ora 
15.00.  Relaţii  suplimentare: 
compartiment RUNOS, tel . : 
021.222.35.59.

VÂNZĂRI AUTO  
l BMW 325 seria 3, decapotabil, 
3000 cmc, 23.000 Km, ţinut în 
garaj, 2008, 25.000E. 0744.643.734. 

CITAȚII  
l Se citează Romanescu Carla la 
Judecătoria Botoşani, în dosar nr. 
2679/193/2015,  pentru data 
11.05.2016.

l Numita Alcosti Maria, cu domi-
ciliu ales în Berislăveşti, str. Princi-
pală, nr 102, județul Vâlcea, 
domiciliată în localitatea Bujoreni, 
sat Lunca, este citată în data de 31 
mai 2016 în calitate de intimat în 
dosarul nr. 12926/288/2012, aflat pe 
rolul Tribunalului Vâlcea în proces 
cu Marinescu Mihail Octavianus – 
în calitate de apelant. 

l Bobeş Maria, cu domiciliul necu-
noscut, este citată, în calitate de 
pârâtă, la Judecătoria Întorsura 
Buzăului pentru data de 10.05.2016, 
ora 9, în dosarul civil nr. 76/248/2016, 
având ca obiect uzucapiune teren.

l Se ci tează pârâţ i i  Gaiţă 
Gheorghe şi Gaiţă Letitia Loredana 
în dosarul 4680/290/2015, având ca 
obiect hotarâre care să ţină loc de 
act autentic pentru termenul 
13.05.2016 la Judecătoria Reşiţa.

l Numitul Băbuță Mihăiță cu 
ultimul domiciliu cunoscut în oraş 
Tg. Frumos, str. Ștefan cel Mare şi 
Sfânt, bl.C3, sc.B, ap.1, jud. Iaşi 
este citat la Judecătoria Paşcani pe 
data de joi, 05.05.2016, completul 
C6 MF, în calitate de pârât în 
dosarul civil nr. 324/866/2016, în 
proces de divorț cu minori cu recla-
manta Băbuță Oana Maria.

l Se citează pârâtul Maqlan Yousif 
Mamood, cetăţean saudit  la data de 
28.04.2016, ora 8,30, Complet C8 la 
Tribunalul Piteşti, Argeş, în Dosarul 
20256/280/2015, având ca obiect 
Ordonanţă preşedinţială, reclamant 
Maqlan Glencora Iustina.

l Turner Jordan Christopher cu 
ultimul domiciliu cunoscut: Usa, 
California, Costa Mesa, CA 92627, 
711 W, 17 th, STE H6, este citat în 
data de 17.05.2016 la Judecătoria 
Bolintin Vale, judeţ Giurgiu, 
România, Completul de judecată 2, 
Camera 2, în calitate de pârât în 
dosarul cu nr.1872/192/2015 în 
procesul de Divorţ cu reclamanta 
Turner Teodora Virginia.

l La data de 09.06.2016 SC. 
Andreia Trucks SRL cu sediul 
social in com. Holboca, str. Pajisti, 
nr. 2, jud. Iasi, inregistrata la Regis-
t r u l  C o m e r t u l u i  s u b  n r. 
J/22/1152/2010, CUI RO 27319215, 
reprezentata de asociat unic/ admi-
nistrator Varga Melinda , este 
chemata in instanta Tribunal Iasi, 
in Dosarul 6971/99/2015, sectia II 
Civila-Faliment, Camera S.II.-etaj 
II, in calitate de debitoare cu suma 
de 104.200 lei -SC Gry Club SRL 
Brasov –Creditoare.

DIVERSE  
l S.C. Iridex Group Import Export 
SRL, cu sediul în Bucureşti, Sos. 
Bucureşti-Ploieşti Nr.17, Sector 1 
organizează dezbaterea publică 
pentru revizuirea Autorizaţiei inte-
grate de mediu la obiectivul Centrul 
de management integrat al deşeu-
rilor IRIDEX în data de 28.04.2016, 
orele 15,00, la sediul APM Bucu-
reşti. Documentaţia tehnică poate fi 
consultată zilnic, între orele 8,30-
16,00 la APM Bucureşti, Aleea 
Lacul Morii Nr.1, Sector 6.

l SC Conpet SA Ploiesti, prin 
imputernicit SC Expert Serv SRL 
Ploiesti, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
emitere a avizului de Gospodarire a 
Apelor pentru proiectul “Inlocuire 
conducta de transport titei  Ø 10¾ 
inch Vermesti – Tg Ocna – Rafo 
Onesti in zona SPC Bogata – Balta 
Dofteana, pe o lungime de circa 1 
km”, propus a fi amplasat in 
comuna Dofteana, jud. Bacau. 
Informatiile privind proiectul 
propus, pot fi consultate la sediul 
ABA Siret SGA Bacau, Mun. 
Bacau, str. Cuza Voda, nr. 1. Obser-
vatiile publicului se primesc la 
sediul SGA Bacau.

l SC Conpet SA Ploiesti, prin 
imputernicit SC Expert Serv SRL 
Ploiesti, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
emitere a avizului de Gospodarire a 
Apelor pentru proiectul “Inlocuire 
conducta de transport titei  Ø 10¾ 
inch Vermesti – Tg Ocna – Rafo 
Onesti in zona gara Godevil Tg. 
Ocna – Monument Zaharia pe o 
lungime de circa 2 km”, propus a fi 
amplasat in localitatea Targu Ocna, 

jud. Bacau. Informatiile privind 
proiectul propus, pot fi consultate la 
sediul ABA Siret SGA Bacau, Mun. 
Bacau, str. Cuza Voda, nr. 1. Obser-
vatiile publicului se primesc la 
sediul SGA Bacau.

l Anunţ  public privind depunerea 
solicitării de emitere a autoriza-
ţiei de mediu. SC Lazar Natura 
Fruits anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a autorizaţiei de mediu 
pentru proiectul „Colectare deşeuri 
nepericuloase, recuperarea materia-
lelor reciclabile sortate, comerţ cu 
ridicata al deşeurilor şi restu-
rilor,   fabricarea ambalajelor din 
lemn, tăierea şi  r indeluirea 
l e m n u l u i ” ,   p r o p u s  a  f i 
realizat în com.Dănicei, sat Bădeni, 
nr.14B, judeţul Vâlcea. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Vâlcea, strada 
R e m u s  B e l l u ,  n r. 6  ş i  l a 
sediul S.C.Lazar Natural Fruits 
S.R.L. din Dănicei, Sat Bădeni, 
nr.14B, judeţul Vâlcea, în zilele de 
luni- vineri, între orele 9.00-14.00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul  Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Vâlcea, strada 
Remus Bellu, nr.6.

l În conformitate cu prevederile 
Legii Apelor nr.107/1996, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, SC 
CONPET SA, str. Anul 1848, nr.1-3, 
Ploieşti, Prahova, ţel. 0244/401.360 
prin împuternicit SC EXPERT 
SERV SRL, intenţionează să soli-
cite de la A.N. “Apele Romane” – 
ABA Jiu,  Craiova,  aviz  de 
gospodărire a apelor  pentru reali-
zarea lucrărilor “Înlocuire conducta 
de transport ţiţei Ø 10 3/4 Gherceşti 
– Icoana Tronson 2: Mal Drept 
Pârâu Teslui–Fosta albie a Pârâului 
pe o lungime de cca 200 m”, 
amplasat în localitatea Gherceşti, 
judeţul Dolj. Aceasta investiţie este 
existenţa. Persoanele care doresc să 
obţină informaţii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de 
gospodărire a apelor, pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa menţi-
onată. Persoanele care doresc să 
transmită observaţii, sugestii şi 
recomandări se pot adresa solicitan-
tului sau la adresa SC EXPERT 
SERV SRL, (persoana contact 
Mihai Cazacu), nr. tel. 0244/513.233 
după data de  12.04.2016.

ANUNȚURI DE PARTICIPARE  
l Anunţ de Participare(1) : 
Programul Naţional– Fondul 
pentru Azil, Migrație şi Integrare, 
Ref:  FAMI/16.02. Inspectoratul 
General pentru Imigrări desfăşoară 
o procedură de evaluare şi selecţie a 
proiectelor de grant, vizând imple-
mentarea acţiunii „Gestionarea 
Informațiilor din Țările de Origine”, 
din cadrul Programului Național– 
Fondul pentru Azil, Migrație şi 
Integrare. Data limită pentru depu-
nerea propunerilor este: 16.05.2016 
ora 09:00. Perioada de selecţie şi 
evaluare  a  proiecte lor  este 
16.05.2016, ora 09:30– 11.07.2016. 
Instrucţiunile pentru solicitanţi în 
forma completă se găsesc pentru 
consultare la Inspectoratul General 
pentru Imigrări ,  str.  Lt.col . 
Constantin Marinescu nr.15A, 
Sector 5, Bucureşti şi pe pagina de 
Internet  www.igi.mai.gov.ro. 
Pentru informaţii detaliate şi clarifi-
cări puteți să ne contactaţi la tel. 
+40.21.410.75.13 sau e-mail: sip.
igi@mai.gov.ro / gabriel.barbatei@
mai.gov.ro. Procedura de evaluare şi 
selecție a proiectelor de grant se 
desfăşoară pe baza prevederilor 
Ordinului MAI nr.75 din 9 iulie 
2015 privind evaluarea şi selecţia 
proiectelor de grant în cadrul 

Programului naţional al României 
de sprijin din Fondul pentru azil, 
migraţie şi integrare pentru peri-
oada 2014-2020.  (1) Anunţ publicat 
în Monitorul Oficial al României 
nr.73  din 14.04.2016, Partea a VI-a.

l Anunţ de Participare(1) : 
Programul National– Fondul 
pentru Azil, Migrație şi Integrare, 
Ref:  FAMI/16.03. Inspectoratul 
General pentru Imigrări desfăşoară 
o procedură de evaluare şi selecţie a 
proiectelor de grant, vizând imple-
mentarea următoarelor acţiuni din 
cadrul Programului Național– 
Fondul pentru Azil, Migrație şi 
Integrare: 1. Acordarea de asistență 
juridică solicitanților de azil; 2. 
Acordarea de asistență socială/ 
materială solicitanților de azil; 3. 
Acordarea de asistență medicală şi 
psihologică solicitanților de azil; 4. 
Asigurarea accesului la locuințe a 
beneficiarilor de protecție internați-
onală pe parcursul programului de 
integrare. Data limită pentru depu-
nerea propunerilor este: 06.05.2016 
ora 09:00. Perioada de selecţie şi 
evaluare  a  proiecte lor  este 
06.05.2016, ora 09:30– 01.06.2016. 
Instrucţiunile pentru solicitanţi în 
forma completă se găsesc pentru 
consultare la Inspectoratul General 
pentru Imigrări ,  str.  Lt.col . 
Constantin Marinescu nr.15A, 
Sector 5, Bucureşti şi pe pagina de 
Internet  www.igi.mai.gov.ro. 
Pentru informaţii detaliate şi clarifi-
cări puteți să ne contactaţi la tel. 
+40.21.410.75.13 sau e-mail: sip.
igi@mai.gov.ro. Procedura de 
evaluare şi selecție a proiectelor de 
grant se desfăşoară pe baza preve-
derilor Ordinului MAI nr.75 din 9 
iulie 2015 privind evaluarea şi 
selecţia proiectelor de grant în 
cadrul Programului naţional al 
României de sprijin din Fondul 
pentru azil, migraţie şi integrare 
pentru perioada 2014-2020. (1) 
Anunţ publicat în Monitorul Oficial 
al României nr.73 din data de 
14.04.2016, Partea a VI-a.

ADUNĂRI GENERALE  
l Erată la anunţul publicat de SC 
Legume Fructe Militari SA în ediţia 
din data de 15.04.2016 a ziarului 
Jurnalul Naţional, rubrica: Adunări 
Generale, astfel se modifică 
din: „Târgovişte, Jud.Dâmboviţa, 
str.Cooperaţiei, nr.5” în „Bucureşti, 
sector 6, B-dul Iuliu Maniu, nr.15”. 
Restul condiţiilor rămân neschim-
bate.

l Convocator al Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor S.C. 
LAROMET S.A.: Consiliul de 
Administraţie al S.C. LAROMET 
S.A., înregistrată la O.R.C.B. sub nr. 
J40/558/1991, C.U.I. 1558340, 
având în vedere -prevederile art. 18 
alin. 1, art. 23, art. 24  din Actul 
constitutiv al societăţii, precum şi 
-prevederile Legii nr. 31/1990, cu 
modificarile  şi completările ulteri-
oare, Convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor în ziua de 
17.05.2016 ora 10.00, la punctul de 
lucru al societăţii din Oraş Chitila, 
loc. Rudeni, Str. Macului nr. 21-25, 
Jud. Ilfov, pe toţi acţionarii înregis-
traţi în registrul acţionarilor la data 
de referinţă 18.04.2016. Ordinea de 
zi a Adunării Generale Ordinare 
este următoarea: 1. Aprobarea 
Raportului administratorilor pe 
anul 2015. 2. Aprobarea Deciziei 
Consiliului de Administraţie nr. 
4/2016 de alegere a unui auditor 
financiar precum şi de stabilire a 
remuneraţiei acestuia.  3. Apro-
barea Raportului auditorului finan-
ciar pe anul 2015. 4. Aprobarea 
Bilanţului contabil şi a Contului de 
profit şi pierdere pe anul 2015. 
Repartizarea profitului. 5. Apro-

barea descărcării de gestiune a 
administratorilor pentru anul finan-
ciar 2015. 6. Aprobarea Bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 
2016. 7. Aprobarea şi ratificarea 
acordării unor împrumuturi de 
către S.C. Laromet S.A. societăţilor 
din Grup şi împuternicirea Consi-
liului de Administraţie al S.C. 
Laromet S.A. să efectueze toate 
procedurile necesare în acest sens. 
8. Contractarea unui credit bancar 
de către S.C. Laromet S.A.. 9. Înce-
tarea funcţiei de administrator a 
Dnei Marin Lucia- Florentina prin 
renunţare la mandat. 10. Desem-
narea unui nou administrator care 
va îndeplini şi funcţia de Preşedinte 
Consiliu de Administraţie. 11. 
Aprobarea datei de 31.05.2016 ca 
dată de înregistrare pentru identifi-
carea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a Acţi-
onarilor. 12. Mandatarea dnei 
Carmen Ursu şi a dnei Beatrice 
Manolache ca persoane împuterni-
cite la înregistrarea hotărârilor 
adoptate. Conform art. 112 din 
Legea nr. 31/1990 republicată şi 
modificată şi a prevederilor Actului 
Constitutiv, în cazul în care în sală 
nu sunt prezente 1/2 din numărul 
acţiunilor, se convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor în 
data de 18.05.2016, în acelaşi loc la 
ora 10.00. Acţionarii pot participa 
la şedinţă pe baza actului de identi-
tate sau prin reprezentanţi, cu 
respectarea prevederilor legii, 
respectiv în baza unor împuterniciri 
acordate pentru această adunare 
generală sau prin reprezentanţi 
legali, care la rândul lor pot da 
împuterniciri, procurile urmînd a fi 
depuse în original cu 48 de ore 
înainte de adunare. Documentele 
referitoare la Ordinea de zi se pot 
consulta, de către cei interesaţi, la 
sediul societăţii, Biroul Acţionariat, 
începând cu data de 25.04.2016, 
între orele 12.00-16.00, cu excepţia 
materialelor prevăzute la art. 117 
indice 2(1) din Legea nr. 31/1990 
republicată şi modificată. Preşe-
dinte Consiliu de Administraţie, 
Marin Lucia- Florentina.                    

l Convocare: Domnul Marculescu 
Gheorghe în calitate de unic admi-
nistrator al S.C. AUTO MARCU’S 
GRUP S.A., persoană juridică 
română, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/ 
6666/1992, având CUI 86, capital 
social subscris şi vărsat în valoare 
de 1.487.301 lei, cu sediul social în 
Bucureşti, Șos. Pantelimon nr. 450, 
sector 2, în temeiul dispoziţiilor art. 
110 şi următoarele din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comer-
ciale, modificată şi republicată, 
(inclusiv modificările aduse prin 
Legea nr. 441/27.11.2006) convoacă 
Adunarea Generală Ordinară şi 
Extraordinară a  Acţionarilor la 
sediul  societaţi i  în data de 
20.05.2016, în sala de şedinţe, cu 
următoarea ordine de zi: I )  
Adunarea Generală Ordinară, va 
avea loc la ora 14:00, cu următoarea 
ordine de zi: a) Să discute, să aprobe 
sau să modifice situaţiile financiare 
anuale, pe baza rapoartelor admi-
nistratorului şi ale auditorului 
financiar şi să fixeze dividendul 
pentru anul 2015, b)  Să stabilească 
valoarea contractului de manage-
ment încheiat cu administratorul 
societăţii, c)  Să fixeze valoarea 
contractului de audit financiar, d) 
Să descarce, ori să se pronunţe 
asupra gestiunii administratorului 
unic pentru anul 2015, e) Să stabi-
lească bugetul de venituri şi cheltu-
ieli şi, după caz, programul de 
activitate pentru exerciţiul financiar 
al anului 2016, f) Diverse. II)  
Adunarea Generală Extraordinară, 
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Admnistrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Dosar de 
executare nr. 3939. Nr. 40570 din 12.04.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În 
temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 05, luna mai, anul 2016, ora 10.00, în localitatea 
Târgoviște, str. Calea Domnească, bl. X2D, sc. D, et. 10, se vor vinde prin licitație publică (licitația I), 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Forapex International SRL, cu domiciliul fiscal 

 în localitatea Târgoviște, str. Cal. Domnească, bl. X2D, sc. -, et. 3, ap. 10, cod de identificare fiscală
16935198. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile 
care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitatea, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, 
exclusiv TVA (Ron), Cota TVA/ neimpozabilă *): Instalație de foraj DR M60, anul de fabricație 2008, 
compusă din motor electric, cuplaj cap hidraulic, variator electriconic de turație, marca Comtec 2000 
INC, adâncime de forare cca. 100 m, funcțională. Starea tehnică conformă cu vârsta cronologică, 1 
buc., 44520 lei, 20%; Instalație de foraj Normayer GmbH Co. KG, anul de fabricație 2008, compusă 
din motor termic, cuplaj cap hidraulic, grup hidraulic termic, adâncimea de forare cca. 50 m,  
funcțională. Starea tehnică conformă cu vârsta cronologică, 1 buc., 25940 lei, 20%; Stație carotaj 
geoelectric, producator Intel 91SRL, folosiță pentru identificarea sursei de apă prin diferențierea 
conductibilității straturilor prospectate, 1 buc., 4500 lei, 20%; Remorcă Stema – în stare de 
funcționare, nr. de înmatriculare DB-08-FOR. Remorcă O1, caroserie DC suprastructurată deschisă, 
tip M4075/HB4, anul fabricației 2006, nr. axe 1,  stare tehnică bună, conformă cu vârsta cronologică, 1 
buc., 2080 lei, 20%; Rulotă persoane Buerstner - în stare de funcționare, nr. de înmatriculare DB-07-
UPW. Caroserie SE rulotă, marca Buerstner, tip 450, anul fabricației 1980, nr. axe 1, stare tehnică 
satisfăcătoare, conformă cu vârsta cronologică, 1 buc., 4550 lei, 20%; Rulotă persoane - caroserie SE 
rulotă, marca Tabbert, tip 340/2/Kornett, anul de fabricație 1976, nr. axe 1, starea tehnică 
satisfăcătoare, conformă cu vârsta cronologică, 1 buc., 4290 lei, 20%. Total: 85880 lei. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 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 a licitației; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe 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 de pe 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 și 261 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările și completarile ulterioare, 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 telefon numărul 0245.616779, int. 478, persoană de contact: Bezdedeanu Nicoleta, camera 
310. Data afișării: 18.04.2016.

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 Mizil. Dosar de executare nr. 954. Nr. 
2610/15.04.2016. Anunț privind vânzarea ansamblului de bunuri 
imobile. S.F.O. Mizil anunță organizarea licitației în data de 
04.05.2016, privind vânzarea ansamblului de bunuri imobile: 1) 
Construcție (locuință P+E) în suprafață construită de 142,7 mp, 
finalizată în proporție de 70%, situată în Urlați, str. Mărunțiș nr. 
88, jud. Prahova; 2) Teren curți construcții, în suprafață de 800 
mp, situat în Urlați, str. Mărunțiș nr. 88, jud. Prahova; 3) Teren 
curți construcții, în suprafață de 2000 mp, situat in Urlați, str. 
Mărunțiș nr. 88, jud. Prahova. Prețul de pornire al licitației pentru 
întreg ansamblul de bunuri imobile este de: 215910 lei total 
(clădire + teren) din care: clădire în construcție: 167810 lei; teren 
2800 mp: 48100 lei. Terenul în suprafață de 2800 mp este grevat 
de sarcini în favoarea SC Suport Colect SRL, creditor de rang 1, 
cesionar al credttoruIui BCR SA Agenția Urlați. De menționat este 
și obligația de a asigura acces și drept de folosință la o locuință în 
suprafață de 78.77 mp și la anexă gospodărească a acesteia, 
aflate pe terenul scos la licitație, care aparțin moștenitorilor 
debitcarei și nu se află sub sechestru ANAF. Anunțul nr. 
2609/15.04.2016 poate fi consultat la sediul organului fiscal, la 
Primăria Urlați și pe site-ul ANAF. Pentru date suplimentare 
privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea 
ofertelor puteți apela numărul 0244.251671, persoană de 
contact: Mihai Niculina. Data afișării: 18.04.2016.

va avea loc la ora 15:00, cu urmă-
toarea ordine de zi: a) Să hotărască 
şi să aprobe organigrama societăţii, 
b) Diverse alte probleme propuse 
spre discuţie de către acţionari. 
Dacă la data de 20.05.2016, condi-
ţiile de qvorum şi de capital nu vor 
fi întrunite, astfel încât lucrarile 
adunării generale să se poată desfă-
şura în condiţiile legii, atunci convo-
carea adunării generale, rămâne 
valabilă în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi, la ora 09:00 în data de 
21.05.2016. Administrator Ing. 
Marculescu Gheorghe.

l Convocare: Consiliul de Admi-
nistraţie al societăţii PRINCER 
S.A. cu sediul în Bucureşti B-dul 
Naţiunile Unite nr.4 Bl.107A etaj 5 
-Corp B5 şi etaj 6-Corp C6 sector 5, 
înregistrată la O.R.C.B. sub nr. 
J40/9336/1991 CUI RO1565291, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor la data de 19 
mai 2016, ora 12.00 la sediul din 
B-dul Naţiunile Unite nr.4 Bl.107A 
etaj 6 -Corp C6 sector 5 Bucureşti, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de 
referinţă 30.04.2016. În cazul neîn-
depliniri i  cvorumului legal , 
Adunarea Generală Ordinară va fi 
reprogramată la a doua convocare 
pentru data de 20 mai 2016, în 
acelaşi loc, la aceeşi oră şi cu aceeaşi 
ordine de zi. Ordinea de zi este 
următoarea: 1. Analiza şi aprobarea 
Raportului Consiliului de Adminis-
traţie pe anul 2015; 2. Analiza şi 
aprobarea Raportului Comisiei de 
Cenzori pe anul 2015; 3. Analiza şi 
aprobarea Bilanţului Contabil al 
societăţii la 31.12.2015; analiza şi 
aprobarea Contului de Profit şi 
Pierdere pe anul 2015; 4. Descăr-
carea de gestiune a administrato-
rilor pentru exerciţiul financiar al 
anului 2015. 5. Analiza şi aprobarea 
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi 
a programului de activitate pe anul 
2016. 6. Diverse. Accesul în sala de 
şedinţă se face pe baza actului de 
identitate şi a certificatului de acţi-

onar, sau pe baza procurii speciale 
de reprezentare. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 
021/3.14.62.07.  Preşedinte –director 
general Angelescu Alecsandru 
Corneliu.

l MARMOVEST S.A., cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Timişoara, nr. 119, 
sector 6, C.U.I. RO 7324756, 
J40/3751/1995, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
societăţii pentru ziua de 10.05.2016, 
ora 12.00, la sediul societăţii, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în regis-
trul societăţii la sfârşitul zilei de 
20.04.2016, data de referinţă. Dacă 
la data programată nu se întruneşte 
cvorumul, Adunarea Generală 
Ordinară se va ţine în ziua de 
12.05.2016, ora 12.00  la aceeaşi 
adresă. Ordinea de Zi: 1. Prezen-
tarea Raportului Consiliului de 
Administraţie pentru anul 2015. 2. 
Prezentarea Raportului Auditorului 
Financiar privind situaţiile finan-
ciare anuale la 31.12.2015. 3. Discu-
tarea, aprobarea sau modificarea 
situaţiilor financiare anuale pe baza 
Rapoartelor prezentate de Consiliul 
de Administraţie si Auditorul finan-
ciar. 4. Aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli şi a progra-
mului de investiţii pentru anul 
2016. 5. Descărcarea de gestiune a 
Consiliului de Administraţie. 6. 
Numirea administratorilor Truta 
Cristian şi Truta Anca Sorina în 
Consiliul de Administraţie, pentru o 
perioadă de 4 ani. 7.Numirea ca 
preşedinte al Consiliului de Admi-
nistratie a dlui Truta Cristian.  8. 
Prelungirea mandatului Audito-
rului Financiar, KIS Audit. 9.  
Diverse.

l MARMOVEST S.A., cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Timişoara, nr.119, 
sector 6, C.U.I. RO 7324756, 
J40/3751/1995, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
societăţii pentru ziua de 10.05.2016, 
ora 14.00, la sediul societăţii, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în regis-

trul societăţii la sfârşitul zilei de 
20.04.2016, data de referinţă. Dacă 
la data programată nu se întruneşte 
cvorumul, Adunarea Generală 
Extraordinară se va ţine în ziua de 
12.05.2016, ora 14.00  la aceeaşi 
adresă. Ordine de Zi: Aprobarea 
vânzării către societatea NUOVO-
VENATOR S.R.L. cu sediul în 
Mun. Bucureşti, str. Valea Oltului 
nr. 93-107, Sector 6, înmatriculată la 
Oficiul Registrul Comerţului sub 
J40/17976/26.09.2007, C.U.I. 
22467857, pentru preţul total de 
2.450.000 Lei (douămilioanepatru-
sutecincizecmiilei) a următoarelor 
imobile: 1)  Imobilul compus din 
teren în suprafață de 3875,75 m.p., 
având nr. cadastral  203508 şi 
construcțiile edificate pe acesta –
C1– hala industrială din panouri 
metalice, cu o suprafaţă construită 
la sol de 907,00 m.p., având nr. 
cadastral  203508-C1 şi C2– clădire 
cu regim de înălţime P+1E, cu 
suprafață construită la sol de 162,00 
m.p., având nr. cadastral  203508-
C2, situat în Mun. Bucureşti, Bld. 
Timişoara nr. 119, sector 6, înscris 
în CF nr. 203508 a Mun. Bucureşti, 
Sector  6 ,  cu Încheierea nr. 
25654/07.11.2005 şi Încheierea nr. 
4435/20.03.2012 emise de OCPI 
Sector 6, Bucureşti;  2)  Imobilul 
compus teren în suprafață de 123 
m.p. din acte (124 m.p. conform 
măsurătorilor cadastrale) situat în 
Mun. Bucureşti, Bld. Timişoara 
nr.119, sector 6 având nr. cadastral  
203509, înscris în CF nr. 203509 a 
Mun. Bucureşti, Sector 6, cu Înche-
ierea nr. 25654/07.11.2005 emisă de 
OCPI Sector 6, Bucureşti.

LICITAȚII  
l Serviciul Public de Administrare 
Şi Exploatare a Pieţei Centrale 
Agroalimentare a Municipiului 
Campina anunţa organizarea 
următoarei licitaţii publice deschise 
cu strigare pentru: -Închirierea a 4 
(patru) amplasamente pentru 
comercializare legume-zarzavat; 

-Închirierea a 3 (trei) amplasamente 
pentru comercial izare legu-
me-fructe; -Închirirea unui ampla-
sament de 1 mp cu destinaţie 
dozator apă. Se licitează numai 
spaţiul destinat comerţului. Preţul 
de pornire al licitaţiei este de 6,6 lei/
mp/zi (fără TVA); Licitaţia va avea 
loc în data de 10.05.2016, ora 10,00 
la  sediul  S.P.A.E.P.C.A din 
Campina, Str. Republicii nr. 16A. 
Informaţii suplimentare la telefon: 
0 3 4 4 / 1 0 8 5 1 3  ş i  l a  s e d i u l 
S.P.A.E.P.C.A. Campina.

l Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică bunurile imobile 
absolut indispensabile exploatării, 
aparţinând  debitoarei Moldomin 
SA, împreună cu transferul dreptu-
rilor dobândite şi obligaţiilor 
asumate prin Licenţa de concesiune 
pentru exploatarea minereului 
cuprifer nr. 2781/2001, pentru peri-
metrul Moldova Nouă - Cariera de 
Banatite. Informaţiile necesare sunt 
cuprinse în Caietul de sarcini care 
poate fi achiziţionat la adresa: 
Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 
74-76, jud. Cluj, Romania, tel. 0040-
364-412631, fax: 0040-364-412632, 
email: office@rtz.ro. Licitaţia se va 
desfăşura în data de 09 Mai 2016, 
de la ora 10:00, la sediul lichidato-
rului judiciar. În condițiile în care 
licitația publică din data de 09 Mai 
2016 nu se va finaliza cu adjude-
care, următoarele şedințe de licitație 
vor avea loc în a doua zi de luni a 
fiecărei luni din an. În condițiile în 
care a doua zi de luni din lună este 
declarată conform legii zi nelucră-
toare, licitația se va organiza în ziua 
de luni a următoarei săptămâni din 
aceeaşi lună.

l Private Liquidation Group 
IPURL, numită lichidator în 
dosarul nr. 8172/111/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind pe 
debitoarea S.C. Bellini Constructii 
S.R.L., CUI: RO14790856 scoate la 
vânzare prin licitație publică: 
Construcție si teren aferent (Terenul 
aferent 9.000 mp, Showroom S.utilă 
desfăşurata 1.193 mp, Şopron S.
Construită 438 mp, Hală depozit – 
S.utilă 832 mp.) Prețul de pornire: 
1.312.200,00 EUR + TVA. Licitația 
va avea loc în 21.04.2016 ora 12:00 
la sediul lichidatorului din Oradea 
str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz 
de nereuşită licitația se reia în data 
de 28.04.2016 la aceeaşi oră. Lici-
tantul trebuie să achiziționeze un 
caiet de sarcini privind bunurile 
imobile supuse prezentei licitații, 
contra sumei de 500 RON+TVA, ce 
va cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Licitantul va depune la 

sediul lichidatorului judiciar o 
cerere de participare la licitație, 
inclusă în caietul de sarcini, cu cel 
puțin trei zile înainte de termenul 
licitației stabilit prin anunțul public. 
Informații tel:0359463661 fax: 
0359463662 e-mail: office@plgin-
solv.ro

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Virom International SRL desemnat 
prin incheierea de sedinta din data 
de 11.01.2016, pronuntata in Dosar 
nr. 16513/3/2012 af lat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII 
a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare prin licitatie publica a 
bunului mobil aflat in proprietatea 
Virom International SRL, constant 
in autoturism marca Audi A8, an 
fabricatie 2006, combustibil 
benzina, capacitate cilindrica 5998 
cm3, putere 331 kw, culoare 
NEGRU, tractiune Integrala, taxa 
de prima inmatriculare neachitată, 
in valoare totala de 9.080 euro 
exclusiv TVA. Vanzarea bunului 
mobil apartinand societatii falite se 
va organiza in data de 22.04.2016 
ora 14,00 prin licitatie publica cu 
strigare. In cazul in care bunul nu 
se va vinde la primul termen de 
licitatie, se vor organiza licitatii 
saptamanale, la aceeasi ora si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, 
sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se 
vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul aces-
tora, conditiile de inscriere la lici-
t a t i e  p r e c u m  s i  m o d u l  d e 
organizare a acestora se pot obtine 
din caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona la sediul 
lichidatorului judiciar sau prin 
virament bancar. Costul unui caiet 
de sarcini este de 300 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la 
tel.021.227.28.81.

l Anunţ publicitar privind organi-
zarea  licitaţiei - vânzare  plante 
medicinale:  Direcția Silvică Argeş 
cu sediul în Piteşti, str. Trivale nr. 
82, cod fiscal RO 1590120 organi-
zează  licitație – selecție de oferte, 
c o n f o r m  o r d i n u l u i  R . N . P. 
-ROMSILVA   pentru încheierea 

contractelor de vânzare plante 
medicinale.  OFERTA  se adresează  
agenților economici, asociațiilor  
familiale, care au în obiectul de 
activitate achiziția, prelucrarea şi 
comercializarea  plantelor medici-
nale.  Prețul de pornire este 
prevăzut în caietul de sarcini 
pentru fiecare specie în lei. La 
prețul de adjudecare, care este loco 
ocol silvic, se adaugă T.V.A., ce va fi 
suportat de către   cumpărător. 
Cantitățile de plante medicinale 
scoase la licitație sunt cele de mai 
jos şi vor fi recoltate şi livrate loco 
ocol silvic: 1)Soc-flori (Sambucus 
nigra) – 80.000 kg; 2)Tei-flori (Tilia 
SP) – 10.000 kg; 3)Păducel-flori şi 
frunză (Crataegus monogyna) – 
10.000 kg; 4)Urzică-frunză (Urtica 
dioica) – 20.000 kg; 5)Sunătoa-
re-iarbă (Hypericum perforatum) 
– 10.000 kg; 6)Mesteacăn-frunză 
(Betula pendula) – 10.000 kg; 7) 
Coada-şoricelului 
 – f lori, herba (Achillea millefo-
lium) - 10.000 kg. Total plante 
medicinale: 150.000 kg. Licitația va 
avea loc la data de 28.04.2016 ora 
11,00, la sediul Direcției Silvice 
Argeş. Caietul de sarcini poate fi 
procurat contracost de la sediul 
Direcției Silvice Argeş începând cu 
data de   18.04.2016, zilnic, între 
orele 8,00 şi 15,00. Alte relații 
privind licitația şi condițiile de 
desfăşurare pot fi obținute la 
Compartimentul Comercial – 
Producție, tel. 0248/213434.  Pentru 
participarea la licitație, ofertanții 
vor depune la sediul Direcției 
Silvice Argeş,   până la data de 
28.04.2016, ora 09,00 ofertele şi 
documentele prevăzute de legislația  
în vigoare precum şi dovada achi-
tării contravalorii   caietului de 
sarcini (50 lei).

l Debitorul SC Ovai Trans SRL 
societate în insolvență, prin admi-
nistrator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1. Teren intarvilan în suprafață de 
467 mp situat în Com. Pauleşti, Sat 
Pauleşti Noi, T9, P A571/44, Jud. 
Prahova, nr. cadastral vechi 11825 
înscris în CF sub nr. 22505 şi 1/6 
cale de acces din teren intravilan în 
suprafață de 1.367 mp situat în 
Com. Pauleşti, Sat Pauleşti Noi, 
T9, P A571/44, Jud. Prahova, nr. 
cadastral vechi 11832 înscris în CF 
sub nr. 22512. Prețul de pornire al 
licitației este de 9.865 Euro exclusiv 
TVA. 2.Teren intarvilan în supra-
față de 467 mp situat în Com. 
Pauleşti, Sat Pauleşti Noi, T9, P 
A571/44, Jud. Prahova, nr. cadas-
tral vechi 11826 înscris în CF sub 
nr. 22506 si 1/6 cale de acces din 
teren intravilan în suprafață de 
1.367 mp situat în Com. Pauleşti, 
Sat Pauleşti Noi, T9, P A571/44, 
Jud. Prahova, nr. cadastral vechi 
11832 înscris în CF sub nr. 22512. 
Prețul de pornire al licitației este 
de  9.865 Euro exclusiv TVA. 3.
Teren intarvilan în suprafață de 
467 mp situat în Com. Pauleşti, Sat 
Pauleşti Noi, T9, P A571/44, Jud. 
Prahova, nr. cadastral vechi 11828 
înscris în CF sub nr. 22508 şi 1/6 
cale de acces din teren intravilan în 
suprafață de 1.367 mp situat în 
Com. Pauleşti, Sat Pauleşti Noi, 
T9, P A571/44, Jud. Prahova, nr. 
cadastral vechi 11832 înscris în CF 
sub nr. 22512. Prețul de pornire al 
licitației este de 9.865 Euro exclusiv 
TVA. 4.Teren intarvilan în supra-
față de 467 mp situat în Com. 
Pauleşti, Sat Pauleşti Noi, T9, P 
A571/44, Jud. Prahova, nr. cadas-
tral vechi 11829 înscris în CF sub 
nr. 22509 şi 1/6 cale de acces din 
teren intravilan în suprafață de 
1.367 mp situat în Com. Pauleşti, 
Sat Pauleşti Noi, T9, P A571/44, 
Jud. Prahova, nr. cadastral vechi 
11832 înscris în CF sub nr. 22512. 
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Prețul de pornire al licitației este 
de  9.865 Euro exclusiv TVA. 5.
Teren intarvilan în suprafață de 
467 mp situat în Com. Paulești, Sat 
Paulești Noi, T9, P A571/44, Jud. 
Prahova, nr. cadastral vechi 11830 
înscris în CF sub nr. 22510 și 1/6 
cale de acces din teren intravilan în 
suprafață de 1.367 mp situat în 
Com. Paulești, Sat Paulești Noi, 
T9, P A571/44, Jud. Prahova, nr. 
cadastral vechi 11832 înscris în CF 
sub nr. 22512. Prețul de pornire al 
licitației este de  11.522 Euro 
exclusiv TVA. 6.Teren intarvilan în 
suprafață de 418 mp situat în Com. 
Paulești, Sat Paulești Noi, T9, P 
A571/44, Jud. Prahova, nr. cadas-
tral vechi 11831 înscris în CF sub 
nr. 22511 și 1/6 cale de acces din 
teren intravilan în suprafață de 
1.367 mp situat în Com. Paulești, 
Sat Paulești Noi, T9, P A571/44, 
Jud. Prahova, nr. cadastral vechi 
11832 înscris în CF sub nr. 22512. 
Prețul de pornire al licitației este 
de  10.480 Euro exclusiv TVA. 
Prețul caietului de sarcini pentru 
imobilele aflate în proprietatea SC 
OVAI TRANS SRL este de 1.000,00 
lei exclusiv TVA. Autovehicule: 
-Ford Transit, an fabricație 2006, 
preț pornire licitație 2.474 Euro 
exclusiv TVA; -Daewoo Matiz, an 
fabricație 2004, preț pornire lici-
tație 798 Euro exclusiv TVA; 
-Daewoo Tico, an fabricație 1999 
preț pornire licitație 305 Euro 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al 
licitațiilor pentru imobile și autove-
hicule aparținând SC OVAI 
TRANS SRL reprezintă 100% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la administratorul judiciar 
cu un telefon în prealabil la 

021.318.74.25. Participarea la lici-
tație este condiționată de: -consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO80BITR003010065681RO01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. București, 
Ag. Ploiești până la orele 14 am din 
preziua stabilită licitației, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la 
aceeași dată a Caietului de sarcini 
și a Regulamentului de participare 
la licitație pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la sediul 
administratorului judiciar. Pentru 
proprietățile imobiliare și autovehi-
cule prima ședință de licitație a fost 
stabilită în data de 06.05.2016 ora 
12.00, iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în data de 
13.05.2016; 20.05.2016; 27.05.2016; 
03.06.2016 ora 12.00. Toate ședin-
țele de licitații se vor desfășura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Mun. Ploiești, Str. Elena 
Doamna nr. 44A, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați 
la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. Anunțul poate fi vizu-
alizat și pe site www.dinu-urse.ro.

l Comuna Lunca Corbului, prin 
Consiliul Local al Comunei Lunca 
Corbului, reprezentat de Primar 
Gheorghe Drăgan, cu sediul în 
Comuna Lunca Corbului, Str.Prin-
cipală, Nr.291, Județul Argeș, tel.: 
0 2 4 8 . 6 8 8 . 5 0 1 ,  t e l .  / f a x : 
0248.688.960, cod fiscal: 4122400, 
organizează în data de 19 mai 2016, 
ora 12.00, licitație publică, în 
vederea concesionării imobilului 
Grajd Pădureţi, alcătuit din teren 
în suprafaţă de 470mp și clădire în 

suprafaţă de 145mp, situat în intra-
vilanul Comunei Lunca Corbului 
-sat Pădureți, Judetul Argeș, în 
vederea realizării activității agrozo-
otehnice, durata concesionării fiind 
de 25 de ani, cu posibilitatea 
prelungirii. Documentaţia de atri-
buire, cuprinde: -informații gene-
r a l e  p r i v i n d  c o n c e d e n t u l ; 
-instrucțiuni privind organizarea și 
desfășurarea procedurii de concesi-
onare; -caietul de sarcini; -instruc-
țiuni privind modul de elaborare și 
prezentare a ofertelor; -informații 
detaliate și complete privind crite-
riile de atribuire aplicate pentru 
stabilirea ofertei câștigătoare, 
precum și ponderea lor; -instruc-
țiuni privind modul de utilizare a 
căilor de atac; -informații referi-
toare la clauzele contractuale obli-
gatorii. Documentația de atribuire 
poate fi procurată de către persoa-
nele interesate, de la sediul Primă-
riei Lunca Corbului- Serviciul 
Secretariat ,  Comuna Lunca 
Corbului, Județul Argeș, în fiecare 
zi, de luni până vineri, între orele 
10.00-13.00. Costul și condițiile de 
plată privind documentația de 
atribuire sunt stabilite în caietul de 
sarcini, care face parte din aceasta. 
Ofertanții pot solicita clarificări în 
legătură cu documentația de atri-
buire până la data de 13 mai 2016, 
ora 12.00. Data limită de depunere 
a ofertelor este 16 mai 2016, ora 
10.00, iar acestea se vor depune la 
sediul Primăriei Lunca Corbului, 
Comuna Lunca Corbului, Județul 
Argeș. Deschiderea ofertelor se va 
face la sediul Primăriei Lunca 
Corbului, Comuna Lunca Corbului, 
Județul Argeș, în data de 19 mai 
2016, ora 12.00. Informațiile 
privind modul de elaborare și 
prezentare a ofertelor sunt specifi-
cate în documentația de atribuire. 

Soluționarea litigiilor apărute în 
legătură cu atribuirea, încheierea, 
modificarea, executarea și încetarea 
contractului de concesiune, precum 
și a celor privind acordarea de 
despăgubiri se realizează potrivit 
prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modi-
ficările ulterioare. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Argeș, 
Secţia Civilă, Complet Specializat 
de Contencios Administrativ și 
Fiscal, bd.I.C.Brătianu, nr.7, mun.
P i t e ș t i ,  j u d . A r g e ș ,  t e l . : 
0248.216.599, fax: 0248.212.410, 
e-mail: tribunalul-arges@just.ro. 
Relații suplimentare se pot obține 
la tel.: 0248.688.501, tel. /fax: 
0248.688.960.

l Anunţ de participare privind 
delegarea gestiunii serviciilor comu-
nitare de utilităţi publice –licitația 
publică  deschisă- 1.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon  și de 
fax, adresa de e-mail ale delegata-
rului: Primăria Comunei Bogaţi, 
judeţul  Argeș,  tel. 0248/655003, 
fax: 0248/655003, e-mail primaria_
bogati@yahoo.com. 2. Hotărârea 
Consiliului Local Bogaţi nr. 
3/12.01.2016 privind stabilirea 
modalităţii de gestiune. Hotărârea 
C o n s i l i u l u i  L o c a l  B o g a ţ i 
nr.4/12.01.2016 privind aprobarea 
documentației pentru delegarea 
gestiunii serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare al 
comunei Bogaţi.  3. Aria terito-
rială  unde urmează  a se presta/
furniza serviciul/activitatea:Terito-
riul administrativ al comunei 
Bogaţi, județul Argeș. 4. Activitatea/
serviciul care urmează  să  fie 

prestată /prestat/furnizată /furnizat: 
Delegarea de gestiune a serviciului 
public de alimentare cu apă și de 
canalizare al comunei Bogaţi, 
județul Argeș. 5. Durata contrac-
tului de delegare a gestiunii: 10  ani. 
6. Denumirea, numărul de telefon  și 
de fax  și adresa de e-mail ale biro-
ului/persoanei de la care se poate 
solicita documentaţia de delegare, 
precum  și modalităţile de obţinere a 
documentaţiei: Primăria Comunei 
Bogaţi,  judeţul Argeș,  tel. 
0248/655003, fax: 0248/655003, 
e-mail primaria_bogati@yahoo.com. 
Documentația poate fi obținută  de 
la sediul Primăriei. 7. Dacă este 
cazul, costul  și condiţiile de plată în 
vederea obţinerii documentaţiei  de 
delegare: Documentația de atribuire 
poate fi achiziționată în urma unei 
solicitări scrise. Prețul pentru obți-
nerea documentației este de 300 lei 
și se achită la casieria Primăriei. 8. 
Garanţia de participare la licitaţia 
publică este de 2.000 lei. Plata se 
poate face prin ordin de plată sau la 
casieria Primăriei. 9. Termenul ‐
limită  de depunere a ofertelor, 
data  și ora, adresa la care se depun  
ofertele: Data: 18.05.2016, ora 10ºº 
– Primăria comunei Bogaţi, judeţul 
Argeș, la Registratură. 10. Data, 
ora  și locul deschiderii ofertelor: 
Data: 18.05.2016, ora 11ºº- la sediul 
Primăriei: Sat Bogaţi, nr. 133, 
comuna Bogaţi, judeţul Argeș.

PIERDERI  
l Pierdut card Tahograf si atestat 
A.D.R. pe numele Covrig Costel. Se 
declara nule.

l Declar pierdut (nul) certificat de 
traducător nr. 000215 din 1999, 
luna 06, ziua 17, nr. înreg. 25 al 
doamnei Masoud Intisar.

l Pierdut atestat profesional coor-
donator transport persoane, eliberat 
de ARR Vâlcea, pe numele Marina 
Silviu Emilian, din comuna Alunu, 
judeţul Vâlcea. Se declară nul.

l S.C. Tam Trans Construct S.R.L., 
cu sediul in: Bucuresti, Sector 2, str. 
Brigadier Tanase , Nr. 32, camera 1, 
identificata cu J40/19299/2008 CUI 
24741265, reprezentata prin asociat 
si administrator Tafo Maria declar 
nul si pierdut certificatul constatator 
din data de 17.11.2008, eliberat in 
baza Declaratiei model 2 Nr. 424400 
din data 15.08.2008. 

DECESE

Familia îndurerată 
anunţă încetarea 

din viaţă la data de 
15 aprilie a 

dragului lor soţ, 
tată, socru, bunic şi 

străbunic 
FLORIAN SEICIU, 

profesor univer-
sitar, doctor-docent, 
D.H.C., veteran de 

război. 

Dumnezeu să 
odihnească în pace 
sufletul său nobil.


