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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Angajăm stivuitorist şi manipulant
marfă la depozit marmură în Bucureşti,
Aleea Teişani 137A, Sect.1 (pct reper
Pod Otopeni/ Centură). Oferim cazare
pt. provincie, salariu atractiv, carte
muncă. Program Luni-Vineri 9-18,
Sâmbătă 10-15 (3 Sâmbete/lună) Tel.
031.823.10.22
Academia Română-Filiala Iaşi, cu
sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, în data
de 22 februarie 2016, ora 10:00, organizează concurs pentru ocuparea unui
post contractual conform HG
286/23.03.2011 (actualizat), de consilier
juridic gradul IA, normă întreagă,
perioadă determinată, din cadrul
Compartimentului Juridic. Condiţii:
studii superioare de specilalitate –
juridice, vechime de minim 7 ani în
specialitatea postului. Termenul de
depunere a dosarelor este 01 februarie
2016, ora 10:00. Relaţii suplimentare la
telefon 0332101115, Biroul Resurse
Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.
Primăria Oraşului Sărmaşu, judeţul
Mureş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacantă: -consilier cls.I, grad
profesional asistent în cadrul Biroului
Resurse umane, ITL casierie şi transport local. Concursul se organizează la
sediul Primăriei oraşului Sărmaşu, în
data de 24 februarie 2016, ora 10.00
proba scrisă şi 26 februarie 2016, ora
10.00 interviul. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de 20
de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei oraşului Sărmaşu. Condiţii de
participare la concurs, bibliografia,
actele solicitate candidaţilor pentru
dosarul de înscriere se afişează la sediul
Primăriei oraşului Sărmaşu şi pe pagina
de internet a Consiliului Local al
oraşului Sărmaşu: http://www.sarmasu.
ro; informaţii: la telefon: 0265.421.855.

Spitalul Clinic Municipal Filantropia
Craiova, cu sediul în Localitatea
Craiova, Str.N.Titulescu, nr.40, Judeţul
Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante,
conform HG 286/2011- cu modificări şi
completări: Muncitor calificat II (Electrician)- Atelier de întreţinere- 1 post.
Concursul se va desfăşura astfel: Proba
scrisă în data de 15.02.2016, ora 10.00,
Proba practică în data de 18.02.2016,
ora 10.00, Proba interviu în data de
23.02.2016, ora 10.00. Pentru participare la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
Categoria de calificare 3 sau 4; Concurs
pentru ocuparea postului; 6 ani vechime
în meserie. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs până
la data de 05.02.2016, ora 10.00 la sediul
Spitalului din Str.N.Titulescu, nr.40.
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului
din Str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul
RUONS, tel.0251/307.500.
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacantă de consilier,
clasa I, grad profesional principal la
Compartimentul Incluziune Socială,
Direcţia Managment Resurse Umane
Formare Profesională şi Incluziune
Socială, din cadrul Agenţiei Naţionale
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială;
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială, în data de 03 februarie 2016, ora 10 -proba scrisă. Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune în

termen de 8 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul instituţiei. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevăzute
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. nr.
1173/2008. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează la
sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale
pentru Plăţi şi Inspecţie Soacială www.
prestatiisociale.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la nr. de telefon:
021/313.60.84.
Direcţia Regională de Statistică a
Municipiului Bucureşti organizează
concurs de recrutare, pentru ocuparea
unui post personal contractual pe
perioadă nedeterminată de Expert II
din cadrul compartimentului INSPIRE.
Concursul constă în proba scrisă şi
interviu, stabilite pentru data de
15.02.2016 ora 10- proba scrisă şi
18.02.2016 ora ora 10- proba interviu.
Desfăşurarea concursului va avea loc la
sediul D.R.S.M.B., din Bdul Carol I
nr.12, etaj 5, camera 501. Condiţiile
specifice de ocupare a acestuia: -Studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă; -Vechime în specialitatea studiilor minim 1 an; -Cunoştinte
în domeniul statistic, economic sau
informatic. Dosarele de înscriere se vor
depune până la data de 04.02.2016 ora
16, la camera 503. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul şi pe site-ul
D.R.S.M.B. www.bucuresti.insse.ro şi pe
portal http://posturi.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Direcţiei Regionale de Statistică a
Municipiului Bucureşti şi la numărul de
telefon 0213.13.20.81.
Primăria Municipiului Dorohoi organizează în data de 24.02.2016 orele
10.00, concurs pentru ocuparea unei
funcţii publice de execuție: - consilier,
clasa I, grad profesional superior
treapta de salarizare 3 la Comp.
achiziții publice; Principalele cerinţe
obligatorii de participare la concurs;
-studii superioare de lungă durată ,
absolvite cu diploma de licență sau
echivalent; -Specialitatea studiilor în
domeniu: ,Facultatea inginerie civilă,
specializarea construcții civile , industriale și agricole, căi ferate, drumuri și
poduri, inginerie urbană și dezvoltare
regională, construcții și fortificații,
Facultatea de urbanism, specializarea
proiectare și planificare urbană ,
urbanism și amenajarea teritorului,
Facultatea de arhitectură, specializarea
arhitectură, Facultatea de Științe
economice, Facultatea de drept, Facultatea de mecanică, Facultatea de
Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei,Facultatea de Electrotehnică şi
Electroenergetică; -vechime : minim
9(nouă) ani în specialitatea studiilor.
Dosarele de înscriere se pot depune la
Compartimentul resurse umane, în
termen de 20 de zile de la data publicării
anunţului. Pentru relaţii suplimentare
vă puteţi adresa la Compartimentul
resurse umane, din cadrul Primăriei
Municipiului Dorohoi sau la tel.
0231/610133, interior 114.
Primăria Comunei Bulz, cu sediul în
com.Bulz, nr.127, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea a două posturi contractuale
vacante pe perioadă nedeterminată de
conducător autospecială (autospecială
de pompieri) în cadrul Compartimentului Situații de Urgență (PSI) din
cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Bulz, care va avea
loc în data de 15 februarie 2016, ora
10.00 -proba scrisă, la sediul Primăriei
Comunei Bulz. Condiții de participare
la concurs: -candidații trebuie să îndeplinească condiţile generale prevăzute la
art.3 din Hotărârea nr.286/2011: a)studii
generale; b)vechime în funcția de șofer
profesionist 5 ani; c)permis de
conducere categoria B, C obținut de
minim 5 ani de zile. Condițiile de participare la concurs, precum şi bibliografia
stabilită se afişază la sediul Primăriei
Comunei Bulz şi pe site-ul instituţiei.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, respectiv până la
data 05.02.2016, ora 16.00, la sediul
Primăriei Comunei Bulz și trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele
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prevăzute la art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu completările şi
modificările ulterioare. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei
Comunei Bulz şi la nr.de telefon:
0359.197.692.
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie
Craiova, organizează concurs conform
H.G. 286/2011 pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante: -un post
economist 1A în cadrul Serviciului
Financiar Contabil-studii superioare de
lungă durată, cu diploma de licenţă în
domeniul economic, diploma de master,
experienţa în domeniu vechime în
specialitate 6 ani şi 6 luni; -un post
bucătar la Blocul Alimentar – studii
generale, curs calificare bucătar; -un
post registrator medical la Secţia
Clinică Neurologie II – studii medii. -un
post asistent medical debutant la Secţia
Clinică Neuropsihiatrie Infantilă –
studii medii, postliceale, diploma de
asistent medical generalist. Dosarele se
depun începând cu data de 22.01.2016
până în data de 05.02.2016 orele 13,00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 0251/431189, persoană de
contact Lacraru Adriana, secretar
comisie. Concursul se organizează la
sediul spitalului de Neuropsihiatrie
Craiova în data de 15.02.2016, orele
10,00 – proba scrisă şi 18.02.2016 , orele
12,00 – interviu. Condiţiile de ocupare a
posturile, bibliografia şi tematica sunt
afişate la sediul unităţii şi pe site
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia
Resurse Umane. Serviciul Resurse
Umane. Anunţ. În temeiul prevederilor
H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea BabeşBolyai cu sediul în Cluj-Napoca, str. M.
Kogălniceanu nr. 1, organizează
concurs pentru ocuparea postului de
referent, vacant pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Resurse
Umane. Condiţii de participare: diplomă de licenţă în resurse umane/
drept/ ştiinţe economice/ psihologie/
ştiinţe administrative; - experienţă în
specializarea studiilor, minim 1 an; cunoştinţe operare PC (Word, Excel,
Internet). Avantaje: - experienţă în
domeniul resurselor umane; cunoaşterea limbii engleze la nivel
avansat. Concursul va consta într-o
probă scrisă (în data de 15.02.2016, ora
10.00), o probă practică (în data de
22.02.2016, ora 10.00) şi un interviu (în
data de 29.02.2016, ora 12.00). Dosarele
de concurs se pot depune până la data
de 05.02.2016, ora 16.00. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la Direcţia
Resurse Umane, str. I.C. Brătianu nr.
14, pe pagina de internet www.ubbcluj.
ro sau telefon 0264/ 405300, interior
5449. Director RU, Mircea Raţiu.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia
Resurse Umane. Serviciul Resurse
Umane. Anunţ. În temeiul prevederilor
H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea BabeşBolyai cu sediul în Cluj-Napoca, str. M.
Kogălniceanu nr. 1, organizează
concurs pentru ocuparea a două posturi
de muncitor calificat bucătar, vacante
pe perioadă nedeterminată, în cadrul
Serviciului Restaurante şi Cafeterii.
Condiţii de participare: - curs calificare
în meseria de bucătar; - vechime în
muncă minim 2 ani. Concursul va
consta într-o probă practică (în data de
15.02.2016, ora 10.00) şi un interviu (în
data de 22.02.2016, ora 12.00). Dosarele
de concurs se pot depune până la data
de 05.02.2016, ora 16.00. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la Direcţia
Resurse Umane, str. I.C. Brătianu nr.
14, pe pagina de internet www.ubbcluj.
ro sau telefon 0264/ 405300, interior
5449. Director RU, Mircea Raţiu.
Spitalul Orăşenesc Oraviţa, cu sediul
în Oraviţa, str.Spitalului, nr.44, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante: un post
bucătar, două posturi asistent medical
conf. HG. 286/2011. Proba scrisă: are
loc la sediul unităţii în data de
16.02.2016, ora 10.00, proba interviu în
data de 18.02.2016, ora 10.00. Condiţii:
-să fie cetăţean român; -absolvent studii
postliceale sau superioare, vechime 1 an
în funcţte ptr.asistent medical -certificat
calificare pentru postul de bucătar; -are
o stare de sănătate corespunzătoare
postului pe care candidează; -nu a fost
condamnat definitiv pentru o faptă care
ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei. Înscrierile la concurs până în

data de 08.02.2016, ora 12.00, la sediul
unităţii. Relaţii suplimentare la secretariat spital şi la telefon: 0734.882.968.
Persoană de contact -Jucan Marioara.
Municipiul Sighișoara, județul
Mureș, organizează concurs de recrutare pentru pentru ocuparea funcției
publice de execuţie vacante de inspector,
clasa I, grad profesional superior în
cadrul Compartimentului Resurse
umane. Concursul se organizează la
sediul Municipiului Sighișoara, Str.
Muzeului nr. 7, județ Mureș, astfel: proba suplimentară: 24.02.2016, ora
9,00; - proba scrisă: 24.02.2016, ora
11,00; - interviul: 26.02.2016, ora 14,00.
Data până la care se pot depune
dosarele de înscriere: în termen de 20
zile de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României–partea a
III-a. Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să cuprindă în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din
H.G. nr. 611/2008, modificată și completată prin H.G. nr. 1173/2008. Condiții
specifice de participare la concurs: studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în domeniul:
științe administrative-Administrație
publică locală / științe juridice/științe
economice; - vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției
publice: 9 ani. Bibliografia se afișează la
sediul Municipiului Sighișoara și pe
site-ul Municipiului Sighișoara www.
sighisoara.org.ro. Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Sighișoara sau la telefon:
0265-771280.
Clubul Sportiv Botoşani, cu sediul în
localitatea Botoşani, str.Calea
Naţională, nr.44, judeţul Botoşani, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante, de:
-Numele funcţiei: 1.Muncitor calificat,
gr.profes.I, electrician, funcţie de
execuţie, studii medii, normă de lucru
1/1, vechime în muncă. 2.Şofer gr.prof.I,
funcţie de execuţie, studii medii, normă
de lucru 1/1, vechime în exercitarea
profesiei de conducător autovehicole
transport persoane. 3.Antrenor, funcţie
de execuţie, secţia box, normă de lucru
1/1 (carnet antrenor), vechime în domeniul sportului. 4.Antrenor, funcţie de
execuţie, secţia canotaj, normă de lucru
½ (carnet antrenor), vechime în domeniul sportului. Total Număr posturi =4,
conform HG 286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura la sediul Clubului
Sportiv Botoşani, str.Calea Naţională,
nr.44, astfel: -Proba scrisă în data
15.02.2016, ora 09.00, pentru toate
posturile scoase la concurs. -Proba
interviu pentru postul de antrenor box,
în data de 16.02.2016, ora 12.00. -Proba
de interviu pentru postul de antrenor
canotaj, ½ normă lucru, în data de
16.02.2016, ora 14.00. -Proba practică
pentru postul vacant de muncitor calificat I, în data de 16.02.2016, ora 09.00.
-Proba practică, pentru postul vacant de
şofer în data de 16.02.2016, ora 15.30.

Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu.
iroul Juridic. itație. Domnul
Cercel Daniel Nicolae, cu
domiciliul în ucurești, șos.
lteniței, nr. 250, bl. 148 Bis,
sc. 2, ap. 64, et. 6, sunteți
chemat în data de 04 februarie
2016, ora 09:00, la Tribunalul
București, cu sediul în
ucurești, Bd. Unirii, nr. 37,
sector 3, camera 231,
omplet c8, pentru a participa
în calitate de pârât la
judecarea dosarului civil
numărul 19383/3/2013/a1 al
acestei instanțe, având ca
obiect angajarea răspunderii
conform art. 138 din Legea nr.
85/2006, în contradictoriu cu
reclamanta Administrația
udețeană a Finanțelor Publice
Giurgiu.

-Proba interviu, pentru postul vacant de
muncitor calif.I, în data de 17.02.2016,
ora 10.00. -Proba de interviu, pentru
postul vacant de şofer în data de
17.02.2016, ora 12.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii, în
afara celor enumerate mai sus. -Pentru
postul vacant de muncitor calif.I -electrician, abilităţi pentru munca în
echipă, cunoştinţe în domeniul
Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI.
-Pentru postul vacant de şofer, ct.I,
posesor al permis de conducere
categ.-B, C şi D, atestat pentru transportul rutier eliberat de ARR şi
cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi
Securităţii în Muncă şi PSI. -Pentru
posturile vacante de antrenori
-cunoştinţe de operare pe calculator
Microsoft Office (Word, Excel, Power
Point) abilităţi de relaţionare-comunicare. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs, în perioada
22.01.2016-04.02.2016, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul
C.S.Botoşani. Relaţii suplimentare la
sediul: Clubului Sportiv Botoşani,
persoană de contact: Melinte Mariana,
telefon: 0231.531.808.

al Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei de
execuţie vacantă: - Studii medii absolvite cu diplmă de bacalaureat; cunoştinţe de operare pe calculator:
Word, Excel - nivel de cunoaştere bine;
- abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
rezistenţă la stres, spirit de observaţie; vechime de 10 ani în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului.
Programul concursului: - 15.02.2016 –
ora 900 – proba scrisă, care se va desfasura la sediul AJOFM Călăraşi; - Data
si ora interviului se afiseaza oadata cu
rezultatul la proba scrisă. Termenul
limita de depunere a dosarelor de
concurs este de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevăzute
de art.6, alin.(1) din H.G. nr.286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt
afişate la sediu şi pe site-ul instituţiei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul AJOFM Călăraşi.

Spitalul Orăşenesc Făget, cu sediul în
localitatea Făget, str.Spitalului, nr.4,
judeţul Timiş, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de: -Asistent medical debutant
-un post la secţia medicină internă,
studii superioare; -Asistent medical
debutant -un post la compartiment
obstetrică-ginecologie, studii postliceale;
-Asistent medical -un post la compartiment pneumologie, studii postliceale;
-Statistician medical debutant -un post
la biroul statistică medicală, studii
medii; -Referent de specialitate debutant -un post la comp.RUNOS, studii
superioare; -Economist II -un post la
biroul Management al Calităţii Serviciilor Medicale, studii superioare,
conform HG 286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: Pentru posturile
de asistent medical: -Proba scrisă în
data de 15 februarie 2016, ora 10.00;
-Proba practică în data de 15 februarie
2016, ora 13.00; -Proba interviu în data
de 15 februarie 2016, ora 14.00. Pentru
postul de referent de specialitate debutant, statistician medical debutant şi
economist II: -Proba scrisă în data de 15
februarie 2016, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 15 februarie 2016,
ora 14.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -îndeplineşte condiţiile de studii; -nu a fost
condamnat definitiv pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul; -are
o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la data de:
04 februarie 2016, ora 15.00, la sediul
Spitalului Orăşenesc Făget, str.Spitalului, nr.4. Relaţii suplimentare la sediul:
Spitalului Orăşenesc Făget, persoană de
contact: Lera Virginica, telefon:
0256.320.860, int.19, fax: 0256.320.039.

Având în vedere prevederile Legii
nr.53/2003, Codul Muncii (r), cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi prevederile H.G.nr.286/2011,
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant
contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, Primăria
oraşului Turceni organizează concurs
pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuție de consilier juridic
gradul debutant, funcţie contractuală
vacantă în cadrul Compartimentului
Aparat Permanent de Lucru al Consiliului Local. Condiţii de desfăşurare a
concursului: 1.Data până la care se
depun dosarele: în termen de 10 de zile
lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,
la sediul Primăriei orașului Turceni,
județul Gorj (până la data de
05.02.2016, ora 15.00); 2.Data probei
scrise: 16.02.2016 -ora 10.00; 3.Data
interviului: 18.02.2016 -ora 10.00.
Relații suplimentare se pot obține la
compartimentul Resurse Umane din
cadrul Primăriei orașului Turceni, tel.:
0253.335.025/0353.410.330. Condiţii de
participare la concurs: Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de Titlul I, secțiunea
1, art.3 din H.G.nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare; -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
științe juridice; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției: nu
necesită. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la secțiunea a
2-a, art.6 din Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, modificată şi completată.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Călăraşi cu sediul în
Călăraşi, str. 13 Decembrie, nr. 12,
scoate la concurs, în data de 15.02.2016
la sediul agenţiei următorul post
contractual de execuţie vacant conform
H.G. nr.286/23.03.2011, cu modificările
şi completările ulterioare. Referent IA,
Compartimentul Medierea Muncii,
Consiliere, Orientare şi Formare Profesională; Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale conform art. 3

Având în vedere prevederile art.57
din Legea 188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici (r), cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi prevederile art.26 şi art.39 (1)
din Hotărârea Guvernului nr.611/2008,
pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare, Primăria
orașului Turceni, județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii publice de
execuție: de inspector debutant, clasa I,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Nr. PLR_ DGR 1025 /21.01.2016. Invitație de participare. Agenția
Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești, invită practicienii în insolvență înscriși
pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională
de Administrare Fiscală pentru zona a VII-a să depună, până cel
târziu la dată de 02.02.2016, ora 12.00, oferta în vederea
desemnării unui practician în insolvență în dosarul de insolvență
nr. 155/122/2015 privind pe debitoarea SC Mebis Nic SRL, aﬂat pe
rolul Tribunalului Giurgiu, întocmită conform prevederilor art. 16
din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 1451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de
Administrare Fiscală.
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inspector asistent, clasa I, inspector
principal, clasa I, funcţii publice
vacante în cadrul biroului achiziții din
cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Turceni. I.Condiţii
de desfăşurare a concursului: 1.Data
până la care se depun dosarele: în
termen de 20 de zile de la data publicării
în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
orașului Turceni, județul Gorj (până cel
târziu 11.02.2016, ora 15.00). 2.Data
probei scrise: 23.02.2016 -ora 10.00;
3.Data interviului: 25.02.2016 -ora
10.00. Relații suplimentare se pot obține
la compartimentul Resurse Umane din
cadrul Primăriei orașului Turceni, tel.:
0253.335.025/0353.410.330. II.Condiţii
de participare la concurs: Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare; -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul ştiințe
economice sau juridice, pentru funcțiile
publice din cadrul biroului achiziții;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -nu
necesită vechime pentru funcția publică
de inspector debutant; -minimum 1 an
vechime pentru funcția publică de
inspector asistent; -minimum 5 ani
vechime pentru funcția publică de
inspector principal. III.Dosarul de
concurs: trebuie să cuprindă în mod
obligatoriu documentele prevăzute la
art.49 din HG nr.611/2008, modificată şi
completată.
Primăria Comunei Manasia, Judeţul
Ialomiţa, organizează concurs în data
de 16 februarie 2016 ora 10.00 şi interviul şi proba practică în data de 18
februarie 2016 ora 10.00 pentru
ocuparea următoarelor posturi contractuale: -Muncitor calificat (buldoexcavatorist); -Îngrijitoare (femeie de serviciu).
Condiţii de participare: Pentru postul
de muncitor calificat (buldoexcava-

torist): -studii medii sau liceale absolvite
cu diplomă; -are capacitate deplină de
exerciţiu; -cunoaşte limba română, scris
şi vorbit; -are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberată de medicul de
familie; -posedă permis de conducere
categoriile BE şi CE; -posedă cunoştinţe
temeinice de legislaţie rutieră; -vechime
în specialitate- minim 1 an. Pentru
postul de îngrijitoare (femeie de
serviciu): - studii medii sau liceale; -are
capacitate deplină de exerciţiu;
-cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
-are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să conţină,
în mod obligatoriu,documentele
prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare şi se depun în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al
României, partea a III-a. Bibliografia,
tematica şi relaţii suplimentare se pot
solicita de la sediul Primăriei Comunei
Manasia, Judeţul Ialomiţa, Compartiment secretariat, telefon 0243/255.681.
În conformitate cu prevederile Legii
nr.53/2003 privind Codul Muncii,
republicat, şi a HGR nr.268/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, modificată prin
HGR nr.1027/2014, Primăria comunei
Adunaţi, cu sediul în comuna Adunaţi,
sat Adunaţi, nr.87, judeţul Prahova,
organizează concurs pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a postului
contractual de execuţie îngrijitor ½
normă, în cadrul Serviciului Public
Local „Cămin Cultural Adunaţi”.
Condiţiile de participare la concurs sunt

următoarele: 1.Condiţii generale: -are
cetăţenia română, cetaţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi domiciliu în România;
-cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
-are vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; -are capacitate
deplină de exercţiu; -are o stare de
sănătate corespunzatoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate; -îndeplineşte
condiţiiile de studii şi după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la
concurs; -nu a fost condamnată 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
reabilitarea. 2.Condiţii specifice: -studii
generale; -vechimea -nu este cazul.
Concursul se va desfăşura la sediul
Primăriei comunei Adunaţi şi constă în:
-Selecţia dosarelor în data de
09.02.2016, ora 10.00; -Proba scrisă în
data de 15.02.2016, ora 10.00; -Proba
practică în data de 18.02.2016, ora
10.00; -Interviu în data de 22.02.2016,
ora 10.00. Acte necesare pentru participarea la concurs: -Cererea de înscriere
la concurs adresată conducătorului
instituţiei publice organizatoare; -Copie
act identitate sau orice alt document
care atestă identitatea potrivit legii,
după caz; -Copie după actele de studii;
-Carnetul de muncă sau, după caz,
adeverinţele care atestă vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea
studiilor; -Cazier judiciar sau o
declaraţie pe propria răspundere că nu
are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care
candidează; -Adeverinţa medicală care
să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni

anterior derulării concursului de către
medicul de familie sau de către unitaţile
sanitare abilitate; -Curiculum vitae.
Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale în
vederea verificării conformităţii copiilor
cu acestea. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Primăriei comunei Adunaţi, judeţul
Prahova. (termen 05.02.2016 până la
ora 12.00). Bibliografia pentru
concursul organizat se afişează la sediul
Primăriei comunei Adunaţi. Date de
contact: Termentu Petruţa, secretar
comună, telefon mobil: 0730.072.317,
telefon fix/fax: 0244.395.053.
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor cu sediul în Satu
Mare str. Lăcrămioarei nr. 37 CF.
4481136. Organizează concurs, conform
HG. 286/2011 anunţă, organizarea
concursului în vederea ocupării
următoarelor funcţii contractuale de
execuţie, încadrate pe perioadă determinată (posturi încadrate pe perioadă
determinată, finanţate din fonduri
extrabugetare în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 64/2007, respectiv a
Ordinului nr. 113/2008). Ordinul
64/2007 – 5 posturi; - 2 posturi de medic
veterinar (S) gradul I; - 3 posturi de
medic veterinar (S) gradul II; - 2 posturi
de medic veterinar (S) gradul debutant.
Ordinul 113/2008 - 2 posturi; - 1 post de
inginer industrie alimentara gradul I controlul și expertiza produselor
alimentare/tehnologia produselor
alimentare(S) gradul I; - 1 post de
inginer industrie alimentara gradul II controlul și expertiza produselor
alimentare/tehnologia produselor
alimentare(S) gradul II. - Condiţii de
participare la concurs: Pentru posturile
de; - medic veterinar, gradul I – 2
posturi; - Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă sau echivalent în specialitatea medicină veterinară
şi minim 7 ani vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului; -

medic veterinar, gradul II – 3 posturi; Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă sau echivalent în
specialitatea medicină veterinară şi
minim 4 ani vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului; medic veterinar, gradul debutant – 2
posturi - Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diploma sau echivalent în specialitatea medicină veterinară; - Inginer industrie alimentară,
specialitatea tehnologia produselor
alimentare, gradul I – 1 post; - Studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă sau echivalent în specialitatea
tehnologia produselor alimentare/
controlul și expertiza produselor
alimentare și minim 7 ani vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării
postului; - Inginer industrie alimentară,
specialitatea tehnologia produselor
alimentare, gradul II – 1 post; - Studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă sau echivalent în specialitatea
tehnologia produselor alimentare /
controlul și expertiza produselor
alimentare și minim 4 ani vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării
postului; Concursul va avea loc în data
de : 15.02.2016 ora: 10:00 proba scrisă şi
în maxim 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise şi /sau probei practice va avea loc proba de interviu, la
sediul DSVSA Satu-Mare. Dosarele de
înscriere la concurs se vor depune în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
afişării anunţului, la compartimentul
Juridic şi Resurse Umane tel.
02615956, interior 127, care asigură
secretariatul comisiei de concurs;
Condiţiile generale şi specifice de participare la concurs, calendarul de
desfăşurării concursului, bibliografia,
actele necesare în vederea înscrierii la
concurs, data limită până la care se
poate depune dosarul de participare la
concurs, sunt afişate la sediul instituţiei,
pe pagina de internet a instituţiei şi pe
portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro.
Tematica pentru concurs se va pune la
dispoziţie solicitanţilor de către unitate.
Director Executiv. Dr. Nicolae Dumuța.
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Vând 2 Firme de Cadastru- Botoşani,
autorizate clasa I respectiv clasa II-a de
către ANCPI, cu sediu proprietate,
autoturisme, aparatură de specialitate şi
contracte în derulare. Telefon
0740.154.966.

CITAŢII
Se citează Susanne Klenk la
Judecătoria Roşiori de Vede, str.
Mărăşeşti, nr. 52, ora 8,30, în dosarul
1049/292/2014, partaj cu Bucurali Izi, la
data de 17.02.2016.
Poliţia Locală Craiova citează pe
Badeanu Paul, domiciliat în Comuna
Amărăştii de Jos, Sat Amărăştii de Jos,
nr. 834, Judeţul Dolj, pentru termenul:
04.02.2016 la Judecătoria Craiova,
dosar 30100/215/2014, complet C17,
obiect: înlocuire amendă cu muncă în
folosul comunităţii.
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
cheamă în judecată pe numita Şelaru
Maria - Nicoleta cu domiciliul în
comuna Cîineni, sat Cîinenii Mari, jud.
Vâlcea în calitate de intimată în dosarul
civil nr. 3711/90/2015, cu termen de
judecată la data de 22.01.2016, aflat pe
rol la Tribunalul Vâlcea.
SC Termo Glas Security SRL, cu
sediul social în Mun. Iași, Bvd. Ștefan
cel Mare și Sfânt, nr. 15A, jud. Iași,
înregistrată la ORC Iași sub nr.
J22/1451/2008, având CUI RO
23848140, este citata la Tribunalul Iasi,
camera S.VI.-et.IV,Complet CM 4, in
data de 17.02.2016, ora 9.00, in calitate
de parata, in proces cu Rotaru Ilie,
dosar nr. 2209/99/2015, pentru fond –
drepturi banesti.
Bujor Maria cu ultim domiciliu in
com. Balcani, sat Frumoasa, jud. Bacău,
Daniel Roza şi Baciu Felicia cu ultim
domiciliu in comuna Ghindari, jud.

publicitate
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Mureş, sunt citate la Judecătoria
Moineşti in dosarul 3606/260/2015, cu
termen de judecata la data de
10.02.2016 in proces de partaj succesoral cu Mihoc Aurelia.
Se citează pentru data de 10.06.2016,
ora 11:00, la sediul Societăţii profesionale Notariale “Notariatul Public
Olteniţa”, din municipiul Olteniţa,
Aleea Flacăra nr. 2, judeţul Călăraşi,
domnul Porumbel Iulian, în calitate de
succesibil al defunctei Poida Elena,
căsătorită Porumbel Elena, decedată la
data de 08 iunie 2015, cu ultimul domiciliu în municipiul Olteniţa, judeţul
Călăraşi, pentru dezbaterea succesiunii
acesteia.
Se citează pentru data de 24.02.2016,
ora 10:00 la sediul Societăţii profesionale Notariale “Notariatul Public
Olteniţa” din municipiul Olteniţa, Aleea
Flacăra nr. 2, judeţul Călăraşi, toţi
succesibilii rezervatari ai defunctului
Arbore Anatolie, cu CNP
1400115511661, decedat la data de 17
decembrie 2015, cu ultimul domiciliu în
municipiul Olteniţa, strada dr. Florian
Mandache nr. 2, bl. R30, sc. B, ap. 16,
Jud. Călăraşi.
Se citează dl. Lamba Vasile Laurenţiu
domiciliat în Ploieşti, str. Lacul Balea,
nr. 8, bl. 33, sc. C, et. 2, ap. 12, jud.
P r a h o v a , p a r a t î n d o s a r u l n r.
351/105/2015/a1 la Tribunalul Prahova
pentru data de 07.04.2016, ora 8.30 în
proces cu SC Car Sell Expert SRL prin
lichidator judiciar Via Insolv SPRL şi
AJFP Prahova în calitate de reclamanţi,
pentru soluţionare cerere atragere la
răspundere.

DIVERSE
VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax
0244 519800, numită lichidator judiciar
conform sentinţei nr. 22/19.01.2016
pronunţată de Tribunalul Prahova în
dosarul 5937/105/2015, anunţă deschiderea procedurii simplificate a falimentului SC Conromfin Consult SRL
Slănic, str. Vasile Alecsandri, nr. 3, bl. 9,
sc. A, et. 2, ap. 6, jud. Prahova, CUI
15407291, J29/755/2003.
Cabinet Individual de Insolvenţă
Rusu Ciprian Marian, in calitate de
lichidator judiciar al SC Valga Business
SRL, societate in faliment, organizeaza
selectie de oferte privind preluarea
arhivei societatii, in vederea prelucrarii,
legarii, pastrarii si conservarii, utilizarii
documentelor detinute pentru eliberarea de adeverinte fostilor salariati, in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Componenta documentelor ce se
solicita a fi preluate este urmatoarea:
documente contabile 2009-2013 – 1,4
ml; Inscrisuri, contracte, autorizatii –
0,6 ml; avize, alte documente - 0,3 ml
(in total 5 ml). Societatile interesate pot
comunica oferta, insotita de autorizatiile aferente serviciilor lichidatorului
judiciar la sediul acestuia din Ploiesti,
Str. Valeni, nr. 65, Judetul Prahova,
pana la data de 05.02.2016.
Anunţ public privind decizia de
emitere a avizului de mediu. Primăria
comunei Plopu anunţă autorităţile
consultate pe durata procedurii de
realizare a evaluării de mediu, cât şi
publicul interesat de potenţialele efecte
semnificative asupra mediului ale
implementării planului menţionat
asupra luării deciziei de emitere a
avizului de mediu necesar adoptării
planului: “Reactualizare Plan Urbanistic General”, al comunei Plopu, titular
Primăria comunei Plopu. 1. Proiectul
deciziei de emitere a avizului de mediu
si motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenţiei Pentru
Protecţia Mediului Prahova din Ploieşti,
Str.Gh.Gr.Cantacuzino nr.306, in zilele
de Luni-Vineri, intre orele: 09.00-13.00,
precum si la următoarea adresa de
internet: www.apmph.anpm.ro si la
sediul titularului planului-Primaria
comunei Plopu.
S.C. Villa Italica S.R.L., având sediul
în str. Aleea Sinaia nr.2, bl.81, sc.2, et.3,
ap.52, sector 2, localitatea București,
titular al planului Plan Urbanistic
Zonal- ”Construire imobile S+P+3E+
4R, împrejmuire teren”, localitatea
București, str. Șos. București- Măgurele
nr. 51C, 53, 53A, 53C, 53D, sector 5,
anunță publicul interesat asupra
parcurgerii etapei de încadrare în
cadrul ședinței Comitetului Special
Constituit din data de 14.01.2016,
urmâd ca planul propus să fie supus
procedurii de adoptare fără aviz de
mediu. Comentarii privind decizia
etapei de încadrare se primesc în scris la
sediul A.P.M. București, în termen de 10
zile calendaristice de la publicarea
anuntului.
Administratorul judiciar Dinu, Urse
şi Asociaţii SPRL notifică creditorii cu
privire la deschiderea procedurii
generale a insolvenţei prevăzută de
Legea nr. 85/2014, împotriva debitoarei
S.C. Alinda Gold S.R.L. cu sediul în sat
Afumaţi, comuna Afumaţi, Sos. Bucuresti-Urziceni nr. 64C, biroul 5, cam. A,
clădirea B, etaj 2, judeţul Ilfov,
J23/3853/2013, CUI 14912597, în
dosarul 3147/93/2015 aflat pe rolul
Tribunalului Ilfov, Secţia Civilă.

ViNERI / 22 IANUARIE 2016
Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor asupra
averii debitorului –12.02.2016, termenul
de verificare a creanţelor, de întocmire,
afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe –04.03.2016, termenul
de definitivare a tabelului creanţelor
–30.03.2016. Următorul termen de
judecată a fost fixat pentru data de
23.03.2016. Pentru relaţii:
021.318.74.25.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: În conformitate cu
prevederile articolului 117 din Legea
societăților nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
şi având în vedere prevederile din Actul
Constitutiv al societăţii RECONT S.A.,
societate pe acţiuni de naţionalitate
română, înregistrată la Oficiul Regist r u l u i C o m e r ţ u l u i s u b n r.
J40/13747/2012, Cod Unic de Înregistrare 4758408, cu sediul social în
Bucureşti, Calea Floreasca, nr.175, etaj
7, camera C1, sector 1, (denumită în
continuare „RECONT” sau „Societatea”), Lichidatorul Societăţii SMDA
Insolvency S.P.R.L., reprezentat de
către Dna. Stoian Doina, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor RECONT pentru ziua de
24.02.2016, ora 13:00, la sediul Societăţii
din Bucureşti, Calea Floreasca, nr.175,
etaj 7, sala de şedinţe, sector 1, pentru
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de
01.02.2016, stabilită ca dată de referinţă. Ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor este
următoarea: 1.Aprobarea situaţiei
financiare de lichidare şi de repartizare
a activului Societăţii. *** Materialele
vor putea fi consultate de către acţionari
la sediul societăţii, conform legii.
Acţionarii pot participa la adunarea
generală a acţionarilor, personal sau
prin reprezentant
(împuternicit),
în baza unei procuri speciale. Procurile
speciale se vor prezenta, în original, la
sediul Societăţii cu 48 de ore înainte de
adunare. Dacă nu se vor îndeplini
condiţiile necesare pentru validitatea
deliberărilor Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor la prima
convocare, se convoacă o a doua şedinţă
a acesteia în data de 25.02.2016 cu
menţinerea locului, a orei, a ordinii de zi
şi a datei de referinţă. SMDA Insolvency S.P.R.L., Prin reprezentant,
Stoian Doina.
În temeiul prevederilor Legii nr.
31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată şi modificată, şi ale Actului
Constitutiv al S.C. ASTI Control S.A.
cu sediul în Calea Plevnei nr. 139 corp
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([HFXWDUH6LOLWă±3HUVRDQH-XULGLFH$QXQΌXOSULYLQGYkQ]DUHDSHQWUXEXQXULPRELOHÌQWHPHLXODUW
DOLQ  GLQGLQ/HJHDSULYLQG&RGXOGH3URFHGXUă)LVFDOăVHIDFHFXQRVFXWFăvQ]LXDGH
OXQD)HEUXDULHRUDvQORFDOLWDWHD*LXUJLXVWU%XFXUHΊWLQUVHYRUYLQGHSULQ
OLFLWDΌLHSXEOLFăXUPăWRDUHOHEXQXULPRELOHSURSULHWDWHDGHELWRUXOXL6&$XWR9LV0RQFULV65/&8,
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5DGLDWRU8EXFOHL7RWDOOHL 5HJLPXOΊLFRWHOHGHWD[ăSHYDORDUHD
DGăXJDWăDSOLFDELOHSHQWUXYkQ]DUHDEXQXULORUPRELOHVXQWFHOHSUHYă]XWHGH/HJHDQU
SULYLQG&RGXO)LVFDOFXPRGL¿FăULOHΊLFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH,QYLWăPSHFHLFDUHSUHWLQGYUHXQGUHSW
DVXSUDDFHVWRUEXQXULORUVăvQΊWLLQΌH]HGHVSUHDFHDVWDRUJDQXOGHH[HFXWDUHvQDLQWHGHGDWDVWDELOLWă
SHQWUXYkQ]DUH&HLLQWHUHVDΌLvQFXPSăUDUHDEXQXULORUVXQWLQYLWDΌLVăSUH]LQWHSkQăODWHUPHQXOGH
YkQ]DUHVDXvQFD]XOYkQ]ăULLSULQOLFLWDΌLHSkQăvQ]LXDSUHFHGHQWăWHUPHQXOXLGHYkQ]DUHRIHUWDGH
FXPSăUDUHvQFD]XOYkQ]ăULLODOLFLWDΌLHGRYDGDSOăΌLLWD[HLGHSDUWLFLSDUHUHSUH]HQWkQGGLQSUHΌXO
GH SRUQLUH D OLFLWDΌLHL vQ FRQWXO 5275(=;;; FRG ¿VFDO  GHVFKLV OD
7UH]RUHULD 0XQLFLSLXOXL *LXUJLX vPSXWHUQLFLUHD SHUVRDQHL FDUH vO UHSUH]LQWă SH RIHUWDQW SHQWUX
SHUVRDQHOHMXULGLFHGHQDΌLRQDOLWDWHURPkQăFRSLHGHSHFHUWL¿FDWXOXQLFGHvQUHJLVWUDUHHOLEHUDWGH
2¿FLXO5HJLVWUXOXL&RPHUΌXOXLSHQWUXSHUVRDQHOHMXULGLFHVWUăLQHDFWXOGHvQPDWULFXODUHWUDGXVvQ
OLPEDURPkQăSHQWUXSHUVRDQHOH¿]LFHURPkQHFRSLHGHSHDFWXOGHLGHQWLWDWHGRYDGDHPLVăGH
FUHGLWRULL ¿VFDOL Fă QX DX REOLJDΌLL ¿VFDOH UHVWDQWH XUPkQG Vă VH SUH]LQWH OD GDWD VWDELOLWă SHQWUX
YkQ]DUHΊLODORFXO¿[DWvQDFHVWVFRSÌPSRWULYDSUH]HQWXOXLvQVFULVFHOLQWHUHVDWSRDWHLQWURGXFH
FRQWHVWDΌLHODLQVWDQΌDMXGHFăWRUHDVFăFRPSHWHQWăvQWHUPHQGH]LOHGHODFRPXQLFDUHVDXOXDUHOD
FXQRΊWLQΌăvQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOHDUWΊLDUWGLQ/HJHDSULYLQG&RGXOGH
3URFHGXUă)LVFDOă3RWULYLWGLVSR]LΌLLORUDUWDOLQ  OLWG GLQ/HJHDSULYLQG&RGXOGH
3URFHGXUă)LVFDOăFkQGXUPHD]ăVăVHLDPăVXULGHH[HFXWDUHVLOLWăQXHVWHREOLJDWRULHDXGLHUHD
FRQWULEXDELOXOXL3HQWUXLQIRUPDΌLLVXSOLPHQWDUHYăSXWHΌLDGUHVDODVHGLXOQRVWUXVDXODQXPăUXOGH
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B, camera 16 parter, sector 6, înregistrată în Registrul Comerţului sub
numărul J40/22855/1994, şi având
Codul Unic de Înregistrare RO
6598524, (denumită în continuare şi
Societatea), Preşedintele Consiliului de
Administraţie ASTI control S.A.
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. ASTI
Control S.A. pentru data de 24.02.2015,
ora 10.30 la sediul Societăţii din
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 139, corp B,
camera 16 parter, sector 6, cu toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la sfârşitul zilei de
04.02.2016. În cazul în care nu se va
întruni cvorumul necesar pentru ţinerea
adunării generale la data menţionată
mai sus, se reconvoacă la data de
26.02.2016 la ora 11.00, la aceeaşi
adresa şi având aceeaşi ordine de zi.
Ordinea de zi este următoarea: 1. Aprobarea de către A.G.E.A. a concluziilor
inventarului pentru 2015; 2. Aprobarea
distribuirii de dividende în limita sumei
de 170.000 lei brut din profitul anului
2010; 3. Prezentarea raportului Consiliului de Administraţie al S.C. Asti
Control S.A.; 4. Aprobarea datei de
11.03.2016 ca dată de înregistrare de la
care se vor răsfrânge hotărârile prezentei A.G.E.A.; 5. Împuternicirea unei
persoane pentru îndeplinirea tuturor
demersurilor şi formalităţilor necesare
pentru realizarea înregistrărilor şi
formalităţilor de publicitate aferente
hotărarilor A.G.E.A. Materialele referitoare la punctele de pe ordinea de zi vor
putea fi consultate de către acţionari la
sediul societăţii începând cu data de
23.01.2016. Acţionarii pot participa la
şedinţa adunării generale, personal sau
prin reprezentant- în baza unei procuri
speciale în forma autentică, care se
depune în original la sediul societăţii,
până cel mai târziu la data de
22.02.2016 ora 10.30, sub sancţiunea
pierderii exerciţiului dreptului de vot în
adunarea generală. Procurile vor fi
reţinute de societate, făcându-se
menţiune despre aceasta în procesul
verbal. Procurile pot fi trimise şi prin
e-mail până la data limită menţionată
mai sus, prin document semnat cu
semnătura electronică extinsă, conform
Legii nr. 455/2001 –prin e-mail la
adresa: office@asticontrol.ro, fiind
însoţite de copia actului de identitate a
acţionarului.

LICITAŢII
Primăria Comunei Izvoru, Județul
Argeș, anunță organizarea licitației
pentru delegarea gestiunii serviciului
public de alimentare cu apă al
Comunei Izvoru. Documentația de
atribuire poate fi obținută de la serviciul primăriei Izvoru din strada principală, nr.138, telefon/fax 0248695020,
e-mail primaria_izvoru@yahoo.com.

Ofertele se depun la Registratura
primăriei până la data de 7 martie
2016, ora 10.00. Pentru participare la
licitație se depune o garanție în sumă
de 250 de lei. Durata de valabilitate a
ofertelor este de 60 de zile de la depunere.
Primăria Comunei Vama, Judeţul
Suceava, cu sediul în Strada Victoriei,
nr. 56, telefon: 0230/239.112, având în
vedere reluarea procedurii licitaţiei,
organizează din nou, următoarea licitaţie publică deschisă: licitaţia publică
deschisă din 16.02.2016, ora 10.00, la
sediul primăriei pentru vânzarea terenului în suprafaţă de 2354mp. identificat cu parcela cadastrală nr.1 păşune,
provenită din divizarea parcelei 1230/1
din cf 31040 a Comunei Vama ce
aparţine domeniului privat al comunei.
Persoanele interesate pot depune ofertele la sediul primăriei prin poştă sau
prin depunere la registratură până la
data limită de 15.02.2016 ora 10.00.
Caietul de sarcini şi instrucţiunile
privind organizarea şi desfăşurarea
licitaţiei se află la sediul instituţiei.
Pentru informaţii suplimentare vă
rugăm să ne contactaţi la sediul
primăriei.
Private Liquidation Group IPURL
numit lichidator în dosarul nr.
4294/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea Bigamest SRL, J05/2554/2006, CUI:
19298472 scoate la vânzare prin licitație publică „50 aparate jocuri electronice de noroc”, preț de pornire de
24.640,00 lei + TVA. Licitația va avea
loc în data de 27.01.2016 ora 12:00 la
sediul lichidatorului din Oradea str.
Avram Iancu nr. 2 ap. 11. În caz de
nereușită licitația se va relua în data de
03.02.2016, 10.02.2016, 17.02.2016
respectiv 24.02.2016 la aceeași oră şi
adresă. Participanți vor trebui să
achiziționeze un caiet de sarcini în
valoare de 300 lei ce va cuprinde și
regulamentul de vânzare. Cererea de
participare la licitație se depune la
sediul lichidatorului judiciar fie
personal fie prin fax / e-mail cu cel
puțin 1 zi înainte de data licitației
publice. Cererii de participare la licitație i se va anexa dovada achitării
caietului de sarcini și dovada achitării
unei garanții de 10% din prețul de
pornire al bunului. Informații suplimentare se pot obține de la lichidator:
Tel: 0359/463661 Fax:0359/463662
E-mail: office@plginsolv.ro.
Dinamic Insolv IPURL în calitate de
lichidator judiciar aduce la cunoştinţă
celor interesaţi vânzarea prin licitaţie
publică a bunurilor debitoarei Clarific
Imobil SRL Bistriţa: 1 buc. maşina de
carotat HILTI la preţul de 300 Euro cu
TVA inclus, respectiv 1335 lei; 1 buc.

Pickhammer makita hm 1200k la
preţul de 127,50 Euro cu TVA inclus,
respectiv 567 lei; 1 buc. Ciocan
rotopercutor Makita la preţul de 82,50
Euro cu TVA inclus, respectiv 367,50
lei; 1 buc. Canapea colţar la preţul de
75 Euro cu TVA inclus, respectiv
333,75 lei; Total bunuri mobile = 585
Euro cu TVA inclus, respectiv 2603,25
lei. Licitaţia se va ţine în data de luni,
21.03.2016, ora 15, la sediul lichidatorului judiciar Dinamic Insolv IPURL
din Bistriţa, Str. Alba Iulia, nr. 4A, et.
2, jud. Bistriţa - Năsăud, iar în cazul în
care nu se adjudecă bunurile mobile,
licitaţiile vor continua în continuare în
fiecare zi de luni, ora 15:00, la sediul
lichidatorului judiciar din data de
28.03.2016 până la adjudecarea
bunurilor mobile. Toţi cei interesaţi a
cumpăra bunurile mobile trebuie să
prezinte oferte de cumpărare, să
cumpere caietul de sarcini şi să depună
o garanţie de participare de 10% din
preţul de pornire a licitaţiei.
Anunţ publicitar pentru închirierea
a două spaţii cu suprafaţă construită
de 0,4 mp fiecare, dispuse în pavilionul
C1 şi în pavilionul C3 din UM 01225
Piteşti: Ministerul Apărării Naţionale,
prin Unitatea Militară 01225 Piteşti,
organizează licitaţie publică cu strigare
în vederea închirierii a două spaţii în
suprafaţă construită de 0,4 mp fiecare,
dispuse în pavilionul C1 şi în pavilionul C3, situate în UM 01225 Piteşti.
Licitaţia are loc în ziua de 01.02.2016,
ora 9,30, pentru suprafaţa din pavilionul C1 şi la ora 12,30 pentru suprafaţa din pavilionul C3, la sediul U.M.
01225 din str. Trivale nr. 16, localitatea
Piteşti, în vederea amplasării unor
automate de cafea. În caz de neadjudecare, licitaţia se repetă în ziua de
10.02.2016, ora 9,30, pentru suprafaţa
din pavilionul C1 şi la ora 12,30 pentru
suprafaţa din pavilionul C3, la aceeaşi
adresă. Condiţiile privind participarea
şi adjudecarea sunt cuprinse în caietul
de sarcini, care se achiziţionează de la
sediul U.M. 01225 prin solicitare scrisă
cu ştampila firmei, începând cu ziua de
21.01.2016 contra sumei de 5 lei care se
depune la casieria unităţii. Ofertele,
împreună cu celelalte documente indicate în caietul de sarcini, se depun la
registratura unităţii militare, până la
data de 01.02.2016, ora 9,00. Garanţia
de participare se exprimă în lei şi se
constituie prin scrisoare de garanţie
bancară, care se prezintă în original,
sau prin depunere în numerar la
casieria unităţii militare până la data şi
ora depunerii ofertei. Informaţii suplimentare se obţin la sediul unităţii sau
la tel. 0248-215900, int. 0187 sau 0132.
Cabinet Individual de Insolventa
Stefanescu Ovidiu Alin, lichidator
a u t o r i z a t , c u l e g i t i m a t i a n r.
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([HFXWDUH6LOLWă±3HUVRDQH-XULGLFH$QXQΌXOSULYLQGYkQ]DUHDSHQWUXEXQXULLPRELOH$QVDPEOXGH
EXQXUL LPRELOH ÌQ WHPHLXO DUW  DOLQ   GLQ /HJHD QU  SULYLQG &RGXO GH 3URFHGXUă
)LVFDOăVHIDFHFXQRVFXWFăvQ]LXDGHOXQD)HEUXDULHDQXORUDvQORFDOLWDWHD*LXUJLX
VWU%XFXUHΊWLQUMXGHΌXO*LXUJLXVHYRUYLQGHSULQOLFLWDΌLHSXEOLFăGHVFKLVăXUPăWRUXOEXQLPRELO
SURSULHWDWH D GHELWRUXOXL 6& %DU 0R]DLF 65/ &8,  FX VHGLXO vQ ORFDOLWDWHD *LXUJLX VWU
%XFXUHΊWLEO%6VF)HWDSD FOăGLUHvQVXSUDIDΌăGHPSDOLPHQWDΌLHSXEOLFă
FRQVWUXLWăGLQEHWRQFXYLWULQă39&VLWXDWăvQORFDOLWDWHD*LXUJLXVWU%XFXUHΊWLEO%6LQWUHVFDUD
(ΊL)SDUWHUIăUă&DUWHIXQFLDUăSUHΌGHGHSRUQLUHDOOLFLWDΌLHLOHL H[FOXVLY79$ %XQXO
LPRELO QX HVWH JUHYDW GH VDUFLQL  FRWD GH WD[ă SH YDORDUHD DGăXJDWă DSOLFDELOă SHQWUX SHQWUX
YkQ]DUHDEXQXULORULPRELOHWD[DELOăvQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOH/HJLLQUSULYLQG&RGXO
)LVFDOFXPRGL¿FăULOHΊLFRPSOHWăULOHXOWHULRDUHHVWHVFXWLWGH79$FRQIRUPDUWDOLQ  OLWI VDX
OLWJ GLQ/HJHDQUSULYLQG&RGXO)LVFDOFXPRGL¿FăULOHΊLFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH,QYLWăPSH
FHLFDUHSUHWLQGYUHXQGUHSWDVXSUDDFHVWRUEXQXULVăvQΊWLLQΌH]HGHVSUHDFHDVWDRUJDQXOGHH[HFXWDUH
vQDLQWH GH GDWD VWDELOLWă SHQWUX YkQ]DUH &HL LQWHUHVDΌL vQ FXPSăUDUHD EXQXULORU VXQW LQYLWDΌL Vă
SUH]LQWHSkQăODWHUPHQXOGHYkQ]DUHVDXvQFD]XOYkQ]ăULLSULQOLFLWDΌLHSkQăvQ]LXDSUHFHGHQWă
WHUPHQXOXL GH YkQ]DUH RIHUWH GH FXPSăUDUH vQ FD]XO YkQ]ăULL OD OLFLWDΌLH GRYDGD SOăΌLL WD[HL GH
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vPSXWHUQLFLUHDSHUVRDQHLFDUHvOUHSUH]LQWăSHRIHUWDQWSHQWUXSHUVRDQHOHMXULGLFHGHQDΌLRQDOLWDWH
URPkQăFRSLHGHSHFHUWL¿FDWXOXQLFGHvQUHJLVWUDUHHOLEHUDWGH2¿FLXO5HJLVWUXOXL&RPHUΌXOXLSHQWUX
SHUVRDQHOHMXULGLFHVWUăLQHDFWXOGHvQPDWULFXODUHWUDGXVvQOLPEDURPkQăSHQWUXSHUVRDQHOH¿]LFH
URPkQHFRSLHGHSHDFWXOGHLGHQWLWDWHGRYDGDHPLVăGHFUHGLWRULL¿VFDOLFăQXDXREOLJDΌLL¿VFDOH
UHVWDQWHXUPkQGVăVHSUH]LQWHODGDWDVWDELOLWăSHQWUXYkQ]DUHΊLODORFXO¿[DWvQDFHVWVFRSÌPSRWULYD
SUH]HQWXOXLvQVFULVFHOLQWHUHVDWSRDWHLQWURGXFHFRQWHVWDΌLHODLQVWDQΌDMXGHFăWRUHDVFăFRPSHWHQWă
vQWHUPHQGH]LOHGHODFRPXQLFDUHVDXOXDUHODFXQRΊWLQΌăvQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOHDUWΊL
DUWGLQ/HJHDQUSULYLQG&RGXOGH3URFHGXUă)LVFDOă3RWULYLWGLVSR]LΌLLORUDUWDOLQ
 OLWG GLQ/HJHDQUSULYLQG&RGXOGH3URFHGXUă)LVFDOăFkQGXUPHD]ăVăVHLDPăVXULGH
H[HFXWDUHVLOLWăQXHVWHREOLJDWRULHDXGLHUHDFRQWULEXDELOXOXL3HQWUXLQIRUPDΌLLVXSOLPHQWDUHYăSXWHΌL
DGUHVDODVHGLXOQRVWUXVDXODQXPăUXOGHWHOHIRQLQWHULRUODGRDPQD&KLULSXFL
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ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
1B2104/2007 emisa de UNPIR, public
spre cunostinta generala ca in ziua de
26.01.2016- ora 14.00 se vinde la licitatie publica in localitatea Rm. Valcea,
str. Stirbei Voda, nr. 76, jud. Valcea,
averea urmarita, proprietatea S.C.
Habitat SRL Rm Valcea, jud. Valcea,
unitate in lichidare conform Legii
85/2006 si art. 431 - 433 Cod de procedura civila, constand din: 1.Imobil
situat mun. Rm. Valcea, str. Stirbei
Voda, nr. 168, jud. Valcea, compus din
casa - spatiu de birouri cu dependinte
cu regim de inaltime parter, cu aria
construita la sol in suprafata de 96,05
mp, aria utila in suprafata de 75,36 mp
si teren in suprafata de 999,73 mp,
valoare inlocuire actualiz. fara TVA –
449.800 lei; 2. teren situat in mun. Rm.
Valcea – Stolniceni, str. Stolniceni, nr.
153, judetul Valcea, in suprafata de
4.079,03 mp, teren intravilan – teren
ocupat din care: 956,14 mp teren de
categorie curti constructii si si 3.122.89
mp teren de categoria arabil, valoare
inlocuire actualiz. fara TVA - 270.600
lei. Pretul de pornire si de adjudecare
nu este purtator de 20% TVA. Toti cei
care pretind vreun drept asupra
bunurilor de mai sus vor incunostiinta
lichidatorul societatii (tel. 0722/740176,
0350/808201) inainte de data vanzarii.
In cazul in care nu se adjudeca, licitatia
va fi reluata in data de 09.02.2016.
Ofertantii interesati sa cumpere aceste
bunuri, se vor prezenta in locul si ziua
vanzarii, pana la acest termen,urmand
a se prezenta oferte de cumparare si sa
depuna pentru S.C. “Habitat ” - in
lichidare
cont
n r.
RO82BTRL03901202970208XX
deschis la BTRL Rm Valcea Rm.
Valcea, cel putin 10% din pretul de
incepere a licitatiei, aferent bunurilor
ofertate. In situatia adjudecarii suma se
scade din pret, altfel, se restituie.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator
av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Mezana Construct
SRL desemnat prin Sentinta Civila nr.
4782 din data de 22.05.2014, pronuntata in Dosar nr. 22067/3/2013 aflat pe
rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a
VII a Civila, anunta scoaterea la
vanzare a bunului imobil af lat in
proprietatea MEZANA CONSTRUCT
SRL constand in bun imobil situat in
sat. Ostratu, comuna Corbeanca,
Strada Salciei, nr. 36 (Tarlaua 39,
parcela A128, lot 211), Cartier
Paradisul Verde, Judetul Ilfov compus
din teren intravilan in suprafata de 313,
67 mp si constructia edificata pe acesta
in suprafata totala de 210,10 mp in
regim P+1E+M in valoare totala de
117.000 euro, conform regulamentului
aprobat în adunarea creditorilor din
data de 15.10.2015. Prima vanzare a
bunului imobil apartinand societatii
falite se va organiza in data de
29.01.2016 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 inca 2
(doua) licitatii saptamanale, in zilele de
12.02.2016 si 26.02.2016, la aceeasi ora
si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare 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 acestora,
conditiile de inscriere la licitatie precum
si modul de organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini
se pot achizitiona la sediul lichidatorului judiciar sau prin virament bancar.
Costul unui caiet de sarcini este de 1000
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.
Anunţ privind organizarea licitaţiei
principale pentru vânzarea de masă
lemnoasă pe picior; Organizatorul licitaţiei: R.N.P. – Romsilva, Direcţia
Silvică Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Gh.
Asachi nr. 2, telefon 0232244680, fax
0232244631, e-mail: office@iasi.rosilva.
ro; Data şi ora desfăşurării licitaţiei:
03.02.2016, 11:00; Locul desfăşurării
licitaţiei: Iaşi, str. Gh. Asachi nr. 2,
judetul Iasi; Tipul licitaţiei: licitaţie
publică cu strigare. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform
prevederilor „Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică” aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.
924/2015. Data şi ora organizării preselecţiei: 29.01.2016, 11:00; Data şi ora
limită până la care poate fi depusă
documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: 28.01.2016, 16:30.
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.
rosilva.ro. Volumul total de masă
lemnoasă pe picior oferit la licitaţie:
81596 m3, din care pe natură de
produse: - produse principale: 64697
(m3); - produse secundare: 14748 (m3);
- produse accidentale: 2091 (m3); produse de igienă: 60 (m3); şi respectiv
pe specii şi grupe de specii:- răşinoase:
300 (m3); - fag: 13511 (m3); - stejari:
8744 (m3); - diverse specii tari: 27255
(m3); - diverse specii moi: 31786 (m3).
Masa lemnoasă oferită spre vânzare nu
provine din fondul forestier proprietate
publică a statului, certificat în sistemul
Forest Stewardship Council (FSC).
Masa lemnoasă rămasă neadjudecată
după încheierea licitaţiei se va putea
adjudeca, prin negociere, în aceeaşi zi,
imediat după încheierea licitatiei, în
condiţiile prevăzute de regulament si de

reglementările în vigoare. Caietul de
sarcini poate fi procurat de la sediul
organizatorului licitaţiei începând cu
data de: 22.01.2016. Alte informaţii
privind organizarea şi desfăşurarea
licitaţiei: - documentele prevăzute de
regulament pentru înscrierea la licitatie
se depun la registratura organizatorului
licitaţiei sau se pot trimite prin poştă,
fax sau prin poşta electronică, în
format pdf; - neîncheierea contractului
de vânzare-cumpărare a masei
lemnoase adjudecate în termenul
maxim de 10 zile lucrătoare, din culpa
exclusivă a operatorului economic/
grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării
pentru masa lemnoasă respectivă şi
pierderea garanţiei de contractare aferente; - rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase
adjudecate din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori
economici adjudecatar atrage pierderea
garanţiei de contractare aferente,
precum şi a dreptului de participare la
licitaţie/negociere pentru partida al
cărei contract de vânzare-cumpărare a
făcut obiectul rezilierii; Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi
adresa organizatorului licitaţiei: ing.
Ioan BOLFĂ (tel: 0734885437, e-mail:
office@iasi.rosilva.ro, fax: 0232244631).
Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
tel.fax și/sau adresa de e-mail a
persoanei de contact: Consiliul Local
Homoroade, cu sediul în localitatea
Homorodul de Mijloc, nr.285, judeţul
Satu Mare, cod fiscal 3963781, tel.:
0261.870.705, 0261.870.858, fax:
0261.870.705, reprezentat prin Primar
Ardelean Simion. Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Consiliul
Local Homoroade scoate la licitație
publică deschisă concesionarea terenul
extravilan în suprafaţă de 36.192mp,
din care 10.000mp înscris în Cf nr.88 N
cadastral 2030 Homoroade, categoria
de folosință “Luciu de apă”; 11.104mp
din Cf 100553 cadastral 100553 Homoroade, categoria de folosință “Luciu de
apă”; 10.195mp din Cf nr.100533
cadastral 100533 Homoroade, categoria
de folosință “Fâneață” și 4893mp din
Cf 100534 cadastral 100534 Homoroade, categoria de folosință “Fâneață”,
proprietatea publică a Comunei Homoroade. Informații privind documentația
de atribuire: Documentaţia de atribuire
poate fi ridicată de la sediul Primăriei
Homoroade, situat în localitatea
Homorodul de Mijloc, nr.285, judeţul
Satu Mare, compartiment Registratură,
pentru suma de 50Lei. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: Orice
persoană interesată poate solicita și
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)LQDQΌHORU3XEOLFH3ORLHΊWL$GPLQLVWUDΌLD-XGHΌHDQăD)LQDQΌHORU3XEOLFH*LXUJLX6HUYLFLXO&ROHFWDUHΊL
([HFXWDUH6LOLWă±3HUVRDQH-XULGLFH$QXQΌXOSULYLQGYkQ]DUHDSHQWUXEXQXULPRELOHDOH6&&DU0HQ
$XWR65/ /LFLWDΌLD±,,±D ÌQWHPHLXODUWDOLQGLQ/HJHDQUSULYLQG&RGXOGH
3URFHGXUă)LVFDOăVHIDFHFXQRVFXWFăvQ]LXDGHOXQDIHEUXDULHDQXORUDvQORFDOLWDWHD
*LXUJLXVWU%XFXUHΊWLQUMXGHΌXO*LXUJLXVHYRUYLQGHSULQOLFLWDΌLHSXEOLFăGHVFKLVăXUPăWRDUHOH
EXQXULPRELOHSURSULHWDWHDGHELWRUXOXL6&&DU0HQ$XWR65/FXGRPLFLOLXO¿VFDOvQORFDOLWDWHD*LXUJLX
VWU$OH[DQGULHLEO7DSVF%MXGHΌXO*LXUJLX&8,'HQXPLUHDEXQXOXLPRELOGHVFULHUH
VXPDUă VH YRU LQGLFD GUHSWXULOH UHDOH ΊL SULYLOHJLLOH FDUH JUHYHD]ă EXQXULOH GDFă HVWH FD]XO 
$XWRWXULVP6X]XN\)-%%*5$'<VHULHPRWRUVHULHΊDVLX-6$)-%9DQ
IDEULFDΌLH3UHΌXOGHHYDOXDUHVDXGHSRUQLUHDOLFLWDΌLHLH[FOXVLY79$ OHL&RWD 79$
QHLPSR]DELOVFXWLW  5HJLPXOΊLFRWHOHGHWD[ăSHYDORDUHDDGăXJDWăDSOLFDELOHSHQWUX
YkQ]DUHD EXQXULORU PRELOH VXQW FHOH SUHYă]XWH GH /HJHD QU  SULYLQG &RGXO )LVFDO FX
PRGL¿FăULOHΊLFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH,QYLWăPSHFHLFDUHSUHWLQGYUHXQGUHSWDVXSUDDFHVWRUEXQXUL
VD vQΊWLLQΌH]H GHVSUH DFHDVWD RUJDQXO GH H[HFXWDUH vQDLQWH GH GDWD VWDELOLWă SHQWUX YkQ]DUH &HL
LQWHUHVDΌLvQFXPSăUDUHDEXQXULORUVXQWLQYLWDΌLVăSUH]LQWHSkQăODWHUPHQXOGHYkQ]DUHVDXvQFD]XO
YkQ]ăULLSULQOLFLWDΌLHSkQăvQ]LXDSUHFHGHQWăWHUPHQXOXLGHYkQ]DUHRIHUWHGHFXPSăUDUHvQFD]XO
YkQ]ăULLODOLFLWDΌLHvQFRQWXO5275(=;;;FRG¿VFDOGHVFKLVOD7UH]RUHULD
0XQLFLSLXOXL*LXUJLXGRYDGDSOăΌLLWD[HLGHSDUWLFLSDUHUHSUH]HQWkQGGLQSUHΌXOGHSRUQLUHD
OLFLWDΌLHL vPSXWHUQLFLUHD SHUVRDQHL FDUH vO UHSUH]LQWă SH RIHUWDQW SHQWUX SHUVRDQHOH MXULGLFH GH
QDΌLRQDOLWDWH URPkQă FRSLH GH SH FHUWL¿FDWXO XQLF GH vQUHJLVWUDUH HOLEHUDW GH 2¿FLXO 5HJLVWUXOXL
&RPHUΌXOXLSHQWUXSHUVRDQHOHMXULGLFHVWUăLQHDFWXOGHvQPDWULFXODUHWUDGXVvQOLPEDURPkQăSHQWUX
SHUVRDQHOH¿]LFHURPkQHFRSLHGHSHDFWXOGHLGHQWLWDWHGRYDGDHPLVăGHFUHGLWRULL¿VFDOLFăQXDX
REOLJDΌLL¿VFDOHUHVWDQWHXUPkQGVăVHSUH]LQWHODGDWDVWDELOLWăSHQWUXYkQ]DUHΊLODORFXO¿[DWvQDFHVW
VFRS ÌPSRWULYD SUH]HQWXOXL vQVFULV FHO LQWHUHVDW SRDWH LQWURGXFH FRQWHVWDΌLH OD LQVWDQΌD
MXGHFăWRUHDVFă FRPSHWHQWă vQ WHUPHQ GH  ]LOH GH OD FRPXQLFDUH VDX OXDUH OD FXQRΊWLQΌă vQ
FRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOHDUWΊLDUWGLQ/HJHDQUSULYLQG&RGXOGH3URFHGXUă
)LVFDOă3RWULYLWGLVSR]LΌLLORUDUWDOLQ  OLWG GLQ/HJHDQUSULYLQG&RGXOGH3URFHGXUă
)LVFDOăFkQGXUPHD]ăVăVHLDPăVXULGHH[HFXWDUHVLOLWăQXHVWHREOLJDWRULHDXGLHUHDFRQWULEXDELOXOXL
3HQWUXLQIRUPDΌLLVXSOLPHQWDUHYăSXWHΌLDGUHVDODVHGLXOQRVWUXVDXODWHOHIRQQXPăUXO
LQWHULRUODGRPQXO&DLPDFDQX'DQLHO

obține documentația de atribuire, într-o
perioadă de maxim 3 zile de la depunerea unei solicitări în acest sens la
registratura Primăriei Homoroade, după
achitarea contravalorii documentației.
Denumirea și adresa Serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire.
Documentația de atribuire se poate
obține de la Registratura Primăriei
Homoroade, situată în localitatea
Homorodul de Mijloc, nr.285, judeţul
Satu Mare. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.54/2006. Contravaloarea unui caiet de
sarcini este de 50Lei și se poate achita în
numerar la Casieria Primăriei Homoroade, sau prin virament bancar, în
contul RO77TREZ54621360250XXXXX
deschis la Trezoreria Municipiului Satu
Mare. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 10.02.2016, ora 14.00.
Informații privind ofertele: Oferta
trebuie să fie fermă și redactată în limba
română. Revocarea ofertei în perioada
de valabilitate a acesteia, atrage după
sine pierderea garanției de participare.
Revocarea ofertei după adjudecare,
atrage după sine pierderea garanției de
participare și, dacă este cazul, plata de
daune interese. Data limită de depunere
a ofertelor: 19.02.2016, ora 9.00. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Ofertele
vor fi depuse la Primăria Homoroade,
situată în localitatea Homorodul de

Mijloc, nr.285, judeţul Satu Mare.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Oferta se depune
într-un număr de 2 exemplare, din care 1
(un) exemplar original şi 1 (un) exemplar copie, sigilate. Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: Şedinţa publică
de deschidere a ofertelor va avea loc la
data de 19.02.2016, ora 11.00, la sediul
Primăriei Homoroade, nr.285, județul
Satu Mare. Denumirea, adresa, numărul
de telefon, tel./fax și/sau adresa de
e-mail a instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Contestaţiile pot fi depuse la Tribunalul
Satu Mare, secția contencios administrativ, situat în localitatea Satu Mare, str.
Mihai Viteazu, nr.8, judeţul Satu Mare,
Tel.Registratură: 0261.713.650, Fax
registratură: 0261.713.760, e-mail Registratură: tr-satumare-reg@just.ro., în
termen de 5 zile de la data comunicării
actelor emise în procedura de atribuire a
contractului de concesiune. Data transmiterii anunţului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
20.01.2016.

PIERDERI
Pierdut Proces-verbal predare-primire si Schita apartament, pe numele
Boiu Gabriela Carmen. Le declar nule.
Persoana juridică: Scromastru
Trading SRL, cu sediul în Str.Biharia,
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nr. 67-77, Corp D-F. Bucureşti, sector 1,
având CUI RO6769462 declară pierdut
chitanţier având seriile RTRCH
0295664-RTRCH 0295700. Le
declarăm nule.
S.C. Bustrans S.R.L., C.U.I. RO
21911470 declară pierdute Document
de control A.R.R. pentru transportul
rutier de persoane prin servicii ocazionale- național, cu următoarele numere:
0028153, 0028154, 0028155, 0028156,
0028157, 0028158, 0050314, 0050315,
0050316, 0059134, 0059135, document
control pentru circulația în U.E. cu nr.
2008817, 2008818. Le declar nule.
S.C. R&D S.R.L., cu sediul în
București, sector 3, str. Lucrețiu Pătrășc a n u n r. 1 3 , C . U . I . 3 5 4 8 5 7 ,
J40/4311/1992, declară pierdut certificat constatator de la punctul de lucru
din București, sectorul 3, str. Barajul
Dunării nr. 2, Piața Titan II (Miniș). Îl
declar nul.
S.C. Orange România S.A. cu sediul
pe strada Lascăr Catargiu nr. 47-53,
sector 1, București, C.U.I. RO 9010105,
declar pierdută ștampila nr. 267. O
declar nulă.
Fundația FARA România, C.U.I.
10779618, București, sector 2, declar
pierderea Autorizației Sanitar Veterinară în original, nr.724/18.03.2009,
emisă de A.N.S.V.S.A. Ilfov. Se declară
nulă.

0LQLVWHUXO)LQDQΌHORU3XEOLFH$JHQΌLD1DΌLRQDOăGH$GPLQLVWUDUH)LVFDOă'LUHFΌLD*HQHUDOă5HJLRQDOăD
)LQDQΌHORU3XEOLFH3ORLHΊWL$GPLQLVWUDΌLD-XGHΌHDQăD)LQDQΌHORU3XEOLFH*LXUJLX6HUYLFLXO&ROHFWDUHΊL
([HFXWDUH6LOLWă±3HUVRDQH-XULGLFH$QXQΌXOSULYLQGYkQ]DUHDSHQWUXEXQXULPRELOH /LFLWDΌLD,,D ÌQ
WHPHLXODUWDOLQ  GLQ/HJHDSULYLQG&RGXOGH3URFHGXUă)LVFDOăVHIDFHFXQRVFXWFă
vQ]LXDGHOXQD)HEUXDULHDQXORUDvQORFDOLWDWHD*LXUJLXVWU%XFXUHΊWLQUVHYRU
YLQGHSULQOLFLWDΌLHSXEOLFăXUPăWRDUHOHEXQXULPRELOHSURSULHWDWHDGHELWRUXOXL6&/HJXPH0XQWHQLD
65/FXGRPLFLOLXO¿VFDOvQORFDOLWDWHD3UXQGXMXGHΌXO*LXUJLXFRGGHLGHQWL¿FDUH¿VFDOă
'HQXPLUHDEXQXOXLPRELOGHVFULHUHVXPDUă VHYRULQGLFDGUHSWXULOHUHDOHΊLSULYLOHJLLOHFDUHJUHYHD]ă
EXQXULOHGDFăHVWHFD]XO &RPELQă-RKQ'HHUH6L3UHΌXOGHHYDOXDUHVDXGHSRUQLUHDOOLFLWDΌLHL
H[FOXVLY79$OHL&RWD79$QHLPSR]DELOVFXWLW  5HJLPXOΊLFRWHOHGHWD[ăSH
YDORDUHD DGăXJDWă DSOLFDELOH SHQWUX YkQ]DUHD EXQXULORU PRELOH VXQW FHOH SUHYă]XWH GH /HJHD QU
SULYLQG&RGXO)LVFDOFXPRGL¿FăULOHΊLFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH,QYLWăPSHFHLFDUHSUHWLQG
YUHXQGUHSWDVXSUDDFHVWRUEXQXULVăvQΊWLLQΌH]HGHVSUHDFHDVWDRUJDQXOGHH[HFXWDUHvQDLQWHGHGDWD
VWDELOLWă SHQWUX YkQ]DUH &HL LQWHUHVDΌL vQ FXPSăUDUHD EXQXULORU VXQW LQYLWDΌL Vă SUH]LQWH SkQă OD
WHUPHQXO GH YkQ]DUH VDX vQ FD]XO YkQ]ăULL SULQ OLFLWDΌLH SkQă vQ ]LXD SUHFHGHQWă WHUPHQXOXL GH
YkQ]DUHRIHUWHGHFXPSăUDUHvQFD]XOYkQ]ăULLODOLFLWDΌLHvQFRQWXO5275(=;;;
FRG ¿VFDO  GHVFKLV OD 7UH]RUHULD 0XQLFLSLXOXL *LXUJLX GRYDGD SOăΌLL WD[HL GH SDUWLFLSDUH
UHSUH]HQWkQGGLQSUHΌXOGHSRUQLUHDOLFLWDΌLHLvPSXWHUQLFLUHDSHUVRDQHLFDUHvOUHSUH]LQWăSH
RIHUWDQW SHQWUX SHUVRDQHOH MXULGLFH GH QDΌLRQDOLWDWH URPkQă FRSLH GH SH FHUWL¿FDWXO XQLF GH
vQUHJLVWUDUHHOLEHUDWGH2¿FLXO5HJLVWUXOXL&RPHUΌXOXLSHQWUXSHUVRDQHOHMXULGLFHVWUăLQHDFWXOGH
vQPDWULFXODUH WUDGXV vQ OLPED URPkQă SHQWUX SHUVRDQHOH ¿]LFH URPkQH FRSLH GH SH DFWXO GH
LGHQWLWDWHGRYDGDHPLVăGHFUHGLWRULL¿VFDOLFăQXDXREOLJDΌLL¿VFDOHUHVWDQWHXUPkQGVăVHSUH]LQWHOD
GDWDVWDELOLWăSHQWUXYkQ]DUHΊLODORFXO¿[DWvQDFHVWVFRSÌPSRWULYDSUH]HQWXOXLvQVFULVFHOLQWHUHVDW
SRDWH LQWURGXFH FRQWHVWDΌLH OD LQVWDQΌD MXGHFăWRUHDVFă FRPSHWHQWă vQ WHUPHQ GH  ]LOH GH OD
FRPXQLFDUHVDXOXDUHODFXQRΊWLQΌăvQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOHDUWΊLDUWGLQ/HJHD
SULYLQG&RGXOGH3URFHGXUă)LVFDOă3RWULYLWGLVSR]LΌLLORUDUWDOLQ  OLWG GLQ/HJHD
SULYLQG&RGXOGH3URFHGXUă)LVFDOăFkQGXUPHD]ăVăVHLDPăVXULGHH[HFXWDUHVLOLWăQX
HVWHREOLJDWRULHDXGLHUHDFRQWULEXDELOXOXL3HQWUXLQIRUPDΌLLVXSOLPHQWDUHYăSXWHΌLDGUHVDODVHGLXO
QRVWUXVDXODQXPăUXOGHWHOHIRQLQWHULRUFXGRPQXO0LX$GULDQ

0LQLVWHUXO)LQDQΌHORU3XEOLFH$JHQΌLD1DΌLRQDOăGH$GPLQLVWUDUH)LVFDOă'LUHFΌLD*HQHUDOă5HJLRQDOăD
)LQDQΌHORU3XEOLFH3ORLHΊWL$GPLQLVWUDΌLD-XGHΌHDQăD)LQDQΌHORU3XEOLFH*LXUJLX6HUYLFLXO&ROHFWDUHΊL
([HFXWDUH6LOLWă±3HUVRDQH-XULGLFH$QXQΌXOSULYLQGYkQ]DUHDSHQWUXEXQXULPRELOH/LFLWDΌLD,,±DÌQ
WHPHLXODUWDOLQ  GLQ/HJHDSULYLQG&RGXOGH3URFHGXUă)LVFDOăVHIDFHFXQRVFXWFă
vQ]LXDGHOXQD)HEUXDULHDQXORUDvQORFDOLWDWHD*LXUJLXVWU%XFXUHΊWLQUVHYRU
YLQGH SULQ OLFLWDΌLH SXEOLFă XUPăWRDUHOH EXQXUL PRELOH SURSULHWDWH D GHELWRUXOXL 3URPSW 6KLSSLQJ
6HUYLFHV65/FXGRPLFLOLXO¿VFDOvQORFDOLWDWHD*LXUJLXVWU3RUWXOXLQUFRGGHLGHQWL¿FDUH¿VFDOă
'HQXPLUHDEXQXOXLPRELOGHVFULHUHVXPDUă VHYRULQGLFDGUHSWXULOHUHDOHΊLSULYLOHJLLOH
FDUHJUHYHD]ăEXQXULOHGDFăHVWHFD]XO 3UHΌXOGHHYDOXDUHVDXGHSRUQLUHDOOLFLWDΌLHLH[FOXVLY79$
&RWD79$QHLPSR]DELOVFXWLW &DQDSHD/HPV)RWROLXOHL%LURX[[
OHL%LURX[[OHL7RWDOOHL 5HJLPXOΊLFRWHOHGH
WD[ăSHYDORDUHDDGăXJDWăDSOLFDELOHSHQWUXYkQ]DUHDEXQXULORUPRELOHVXQWFHOHSUHYă]XWHGH/HJHD
QUSULYLQG&RGXO)LVFDOFXPRGL¿FăULOHΊLFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH,QYLWăPSHFHLFDUHSUHWLQG
YUHXQGUHSWDVXSUDDFHVWRUEXQXULVăvQΊWLLQΌH]HGHVSUHDFHDVWDRUJDQXOGHH[HFXWDUHvQDLQWHGHGDWD
VWDELOLWă SHQWUX YkQ]DUH &HL LQWHUHVDΌL vQ FXPSăUDUHD EXQXULORU VXQW LQYLWDΌL Vă SUH]LQWH SkQă OD
WHUPHQXO GH YkQ]DUH VDX vQ FD]XO YkQ]ăULL SULQ OLFLWDΌLH SkQă vQ ]LXD SUHFHGHQWă WHUPHQXOXL GH
YkQ]DUHRIHUWHGHFXPSăUDUHvQFD]XOYkQ]ăULLODOLFLWDΌLHvQFRQWXO5275(=;;;
FRG ¿VFDO  GHVFKLV OD 7UH]RUHULD 0XQLFLSLXOXL *LXUJLX GRYDGD SOăΌLL WD[HL GH SDUWLFLSDUH
UHSUH]HQWkQGGLQSUHΌXOGHSRUQLUHDOLFLWDΌLHLvPSXWHUQLFLUHDSHUVRDQHLFDUHvOUHSUH]LQWăSH
RIHUWDQW SHQWUX SHUVRDQHOH MXULGLFH GH QDΌLRQDOLWDWH URPkQă FRSLH GH SH FHUWL¿FDWXO XQLF GH
vQUHJLVWUDUHHOLEHUDWGH2¿FLXO5HJLVWUXOXL&RPHUΌXOXLSHQWUXSHUVRDQHOHMXULGLFHVWUăLQHDFWXOGH
vQPDWULFXODUH WUDGXV vQ OLPED URPkQă SHQWUX SHUVRDQHOH ¿]LFH URPkQH FRSLH GH SH DFWXO GH
LGHQWLWDWHGRYDGDHPLVăGHFUHGLWRULL¿VFDOLFăQXDXREOLJDΌLL¿VFDOHUHVWDQWHXUPkQGVăVHSUH]LQWHOD
GDWDVWDELOLWăSHQWUXYkQ]DUHΊLODORFXO¿[DWvQDFHVWVFRSÌPSRWULYDSUH]HQWXOXLvQVFULVFHOLQWHUHVDW
SRDWH LQWURGXFH FRQWHVWDΌLH OD LQVWDQΌD MXGHFăWRUHDVFă FRPSHWHQWă vQ WHUPHQ GH  ]LOH GH OD
FRPXQLFDUHVDXOXDUHODFXQRΊWLQΌăvQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOHDUWΊLDUWGLQ/HJHD
SULYLQG&RGXOGH3URFHGXUă)LVFDOă3RWULYLWGLVSR]LΌLLORUDUWDOLQ  OLWG GLQ/HJHD
SULYLQG&RGXOGH3URFHGXUă)LVFDOăFkQGXUPHD]ăVăVHLDPăVXULGHH[HFXWDUHVLOLWăQX
HVWHREOLJDWRULHDXGLHUHDFRQWULEXDELOXOXL3HQWUXLQIRUPDΌLLVXSOLPHQWDUHYăSXWHΌLDGUHVDODVHGLXO
QRVWUXVDXODQXPăUXOGHWHOHIRQLQWHULRUFXGRPQXO&LRFKLU0DULDQ

