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QQ A N G A J Ă M  A G E N Ţ I 
S E C U R I TAT E  P E N T R U 
GARDARE TRANSPORT 
FEROVIAR ŞI POSTURI 
FIXE. SALARIU 1.600 RON 
+20 BONURI DE MASĂ. 
RELAŢII LA TELEFON: 
0785.285.972.

QQFirmă distribuţie produse 
alimentare zona Metro 
Vo l u n t a r i  a n g a j e a z ă 
O P E R AT O R  C A L C U -
LATOR ŞI MANIPULANŢI 
MARFĂ.Program: L-V,08-17.
CV pe mail:angajari@senic.
ro sau telefon: 0741.244.002.

QQ Şcoala Gimnazială Santău, 
judeţul Satu Mare, anunţă 
organizarea concursului de 
recrutare pentru ocuparea 
funcţiei contractual vacantă de 
Îngrijitor I: un post. Concursul 
se organizează la sediul Şcolii 
Gimnaziale Santău, în data de 
16.08.2016, ora 9.00 -proba 
scrisă şi ora 12.00 -proba 
interviu. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
p r e v ă z u t e  l a  a r t . 3  d i n 
HG286/2011 şi  H.G.1027/ 
11.11.2014, cu modificările şi 
c o m p l e t ă r i l e  u l t e r i o a r e . 
Condiţiile de participare la 
concurs: studii medii, vechimea 
în specialitatea postului nu este 
necesară.  Bibl iografia se 
afişează la sediul unităţii. 
Informaţii suplimentare la tel.:  
0261.823.080.

QQ Liceul Tehnologic Agro-
montan „Romeo Constanti-
nescu”, cu sediul în localitatea 
Vălenii de Munte, str.Brazilor, nr. 
13, judeţul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante, de: 
Îngrijitor: 1 post, conform 
HG286/2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 18 august 2016, ora 9.00, 
la sediul unităţii; -Proba practică 
în data de 22 august 2016, ora 
9.00, la sediul unităţii; -Proba 
interviu în data de 24 august 
2016, ora 9.00, la sediul unităţii. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-minim studii generale; -vechime 
în muncă minim 5 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până pe 
25 iulie-5 august 2016 la sediul 
Liceului. Relaţii suplimentare la 
sediul: Liceului Tehnologic Agr.
„R.Constantinescu” Vălenii de 
Munte, persoană de contact: 
Apostol Carmen, telefon: 
0244.281.555, fax: 0244.281.555. 

QQ Institutul Național de Boli 
Infecțioase “Prof.Dr.Matei 
Balş”, cu sediul în localitatea 
Bucureşti,  str.Dr.Calistrat 
Grozovici, nr.1, organizează 
concurs pentru ocuparea a func-
ției contractuale vacante, de: 
-asistent medical principal (PL) 
specialitatea laborator, Labo-
rator Hematologie, durată nede-
terminată; -Număr posturi: 2, 
conform HG286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Testarea psihologică în data de 
17 august 2016, ora 10.00 -la 
sediul Institutului; -Proba scrisă 

în data de 23 august 2016, ora 
10.00; -Proba practică în data de 
26 august 2016, ora 10.00; 
-Termenul de depunere al dosa-
relor: 12.08.2016. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, privind echivalarea 
studiilor absolvenților liceelor 
sanitare, promoțiile 1976-1994 
-inclusiv, cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare; -5 ani 
vechime ca asistent medical; 
-examen pentru obținerea 
gradului de principal; -concurs 
pentru ocuparea postului. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la 
sediul Institutului Național de 
Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei 
Balş”. Relaţii suplimentare la 
sediul: Institutul Național de 
Boli Infecțioase “Prof.Dr.Matei 
Balş”,  persoană de contact: ref.
Mano l e  Ş te fan ,  t e l e fon : 
021.201.09.80, interior: 3055. 
Mobil: 0768.761.346, e-mail: 
anca.stroe@mateibals.ro

QQ Institutul Național de Boli 
Infecțioase „Prof.Dr.Matei 
Balş”, cu sediul în localitatea 
Bucureşti,  str.Dr.Calistrat 
Grozovici, nr.1, organizează 
concurs pentru ocuparea a func-
ției contractuale vacante, de: 
-Auditor gr.II, Compartiment 
Audit Public Intern, durată 
nedeterminată; -Număr posturi: 
1, conform HG286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Testarea psihologică în data de 
17 august 2016, ora 10.00 -la 
sediul Institutului; -Proba scrisă 
în data de 23 august 2016, ora 
10.00;  -Proba practică în data 
de 26 august 2016, ora 10.00; 
-Termenul de depunere al dosa-
relor: 12.08.2016. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -concurs pentru 
ocuparea postului; -studii supe-
rioare absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; -un an 
vechime în specialitate; -prezintă 
un avantaj efectuarea unor 
specializări în unul din dome-
niile cadrului general al compe-
tențelor profesionale: audit 
intern, managementul riscului, 
control intern şi guvernanță, 
management, finanțe publice, 
drept; -cunoaşterea legislației şi 
a normelor specifice activității 
de audit intern, inclusiv codul 
privind conduita etică a audito-
rului; -cunoştințe şi prelucrare şi 
documentare informații în MS 
Office, internet; -capacitate de 
gestionare a timpului şi de înca-
drare în termenele limită stabi-
l i t e ,  bună  capac i tate  de 
organizare şi stabilire a priorită-
ților, tact, seriozitate, rigurozi-
tate, integritate. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Institu-
tului Național de Boli Infecți-
oase „Prof.Dr.Matei Balş”. 
Relaţii suplimentare la sediul: 

Institutul Național de Boli 
Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş” 
persoană de contact: Ec.Manole 
Ştefan, telefon: 021.201.09.80, 
i n t e r i o r :  3 0 5 5 .  M o b i l : 
0768.761.346, e-mail: anca.
stroe@mateibals.ro

QQ Institutul Național de Boli 
Infecțioase “Prof.Dr.Matei 
Balş”, cu sediul în localitatea 
Bucureşti,  str.Dr.Calistrat 
Grozovici, nr.1, organizează 
concurs pentru ocuparea a func-
ției contractuale temporar 
vacante, de: -Infirmieră, Secția 
Clinică V Boli Infecţioase 
Adulți, durată determinată; 
-Număr posturi: 1, conform 
HG286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Testarea 
psihologică în data de 8 august 
2016, ora 10.00 -la sediul Institu-
tului; -Proba scrisă în data de 12 
august 2016, ora 10.00;  -Proba 
practică în data de 17 august 
2016, ora 10.00; -Termenul de 
d e p u n e r e  a l  d o s a r e l o r : 
29.07.2016. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -Şcoală generală; -Curs 
de infirmieră; -Concurs pentru 
ocuparea postului; -Vechime în 
muncă: -fără vechime. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 5 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Institutului Național de Boli 
Infecțioase „Prof.Dr.Matei 
Balş”. Relaţii suplimentare la 
sediul: Institutul Național de 
Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei 
Balş”, persoană de contact: Ec.
Mano le  Ş te fan ,  t e l e fon : 
021.201.09.80, interior: 3055. 
Mobil: 0768.761.346, email: 
anca.stroe@mateibals.ro

QQ Primăria Bălileşti, cu sediul 
în localitatea Bălileşti, str.Princi-
pală, judeţul Argeş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante, de: 
-inspector de specialitate: -1 
post; -asistent medical: -1 post; 
-administrator: -1 post, în 
conformitate cu Hotărârea 
nr.286/2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 16.08.2016, ora 12.00; 
-Proba interviu în data de 
19.08.2016, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -pentru 
funcţia de inspector de speciali-
tate: -studii superioare; -pentru 
funcţia de asistent medical: 
-studii medii; -pentru funcția de 
administrator: -studii medii; 
-vechime: -nu este cazul. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Bălileşti. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei 
Bălileşti, persoană de contact: 
Seceleanu Nicoleta Mădălina, 
t e l e f o n :  0 7 5 2 . 7 9 3 . 0 8 1 ,  
fax: 0248.562.080, e-mail:  
primaria_balilesti@yahoo.com

QQ Primăria comunei Birchiş, 
judeţul Arad, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie, vacante: 1.consilier, 

clasa I, grad profesional debu-
tant, din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Birchiş, 
judeţul Arad; 2.Condiţii de 
participare la concurs: Condiţii 
generale: -Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevă-
zute de art.54, din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2). 
Condiţii specifice: -pentru 
funcţia publică de consilier, 
clasa I, grad profesional debu-
tant: -studii superioare, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă; -cunoştinţe de operare 
pe calculator; -disponibilitate 
pentru muncă cu publicul. 
Concursul organizat în vederea 
ocupării funcţiilor publice 
vacante va avea loc în data de 29 
august 2016, ora 10.00 -proba 
scrisă şi 31 august 2016, ora 
10.00 -interviul. Condiţiile de 
participare la concurs şi biblio-
grafia stabilită sunt afişate la 
sediul instituţiei şi pe site-ul 
acesteia. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în MO, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Birchiş, 
judeţul Arad. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Birchiş, nr.162, jud.
Arad. Persoană de contact: 
Olescu Mirela -secretar comună 
Birchiş, tel.: 0257.434.443.

QQ Primăria comunei Turţ, cu 

sediul în localitatea Turţ, str.
Piaţa Eroilor, nr.18, judeţul Satu 
Mare, organizează concurs 
conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante, de: -Consilier, clasa I, 
grad profesional principal: -1 
post. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
23 august 2016, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 25 
august 2016, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
universitare de licenţă, absolvite 
cu diplomă respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în domeniul 
administraţie publică; -vechime 
în specialitatea studiilor minim 5 
ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de 
la publicarea anunţului în  
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei comunei 
Turţ. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăriei comunei  
Turţ, persoană de contact: 
Komoş Eugen, telefon/fax: 
0261.834.574, e-mail: primaria-
turt@yahoo.com

QQ Unitatea Militară 0575 
Bucureşti, cu sediul în Şoseaua 
de Centură nr. 24, oraş Măgu-
rele, judeţul Ilfov, organizează 
concurs pentru încadrare, prin 

recrutare din sursă externă, a 
două posturi de personal 
contractual, muncitor calificat 
IV-I, specialitatea fochist la 
cazane de apă caldă şi cazane de 
abur de joasă presiune (COR 
818207), din cadrul Structurii 
administrative a unităţii . 
Condiţii specifice: -să fie absol-
venţi de şcoală generală; -să 
deţină calificare în meseria de 
fochist clasa C; -să deţină auto-
rizaţie de fochist ISCIR, clasa C; 
-să fie declaraţi apt medical şi 
psihologic. Concursul se va 
desfăşura la sediul Unităţii Mili-
tare 0575 Bucureşti din Şoseaua 
de Centură nr.24, oraş Măgurele, 
judeţul  I l fov,  după cum 
urmează: -la data de 23.08.2016, 
orele 11.00, proba scrisă; -la data 
de 30.08.2016, orele 11.00, inter-
viul. Data limită până la care se 
pot depune cererile de înscriere 
este: 29.07.2016 (orele 14.00). 
Data limită până la care se pot 
depune dosarele de înscriere 
este: 05.08.2016 (orele 14). 
Condiţiile de participare, docu-
mentele necesare, bibliografia şi 
tematica precum şi calendarul 
desfăşurării concursului sunt 
publicate pe pagina de internet: 
www.jandarmeria.ro (carieră/ 
angajări) şi afişate la sediul 
unităţii. Relaţii suplimentare pot 
fi obţinute, la numerele de 
t e l e f o n :  0 2 1 / 4 0 6 5 3 9 5 , 
0 2 1 / 4 5 6 7 3 5 0 ,  i n t e r i o r 
20390/20395 -Serviciul Resurse 

anunțuri
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umane, în zilele lucrătoare, între 
orele 09.00- 15.30. Persoană de 
contact: Coman Gabriel.

QQ Primăria Oraşului Braga-
diru, judeţul Ilfov, în temeiul 
H.G. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, scoate la 
concurs postul contractual 
vacant de Sef Serviciu- Serviciul 
Gospodărire, Întreţinere, Repa-
raţii şi de Deservire, din cadrul 
Primăriei oraş Bragadiru, judeţul 
Ilfov. Poate ocupa funcţia de Şef 
Serviciu persoana care îndepli-
neşte următoarele condiţii: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în dome-
niul ştiinţe inginereşti; -condiţii 
de vechime de minim 3 ani, în 
specialitatea studiilor absolvite;  
Data limită depunere dosare: 
05.08.2016 orele 12.00, la sediul 
Primăriei Oraş Bragadiru. 
Concursul începe în data de: 
16.08.2016 orele 10:00– proba 
scrisă, 18.08.2016 orele 10.00 
-interviul, şi se desfăşoară la 
sediul Primăriei Oraş Bragadiru, 
judeţul Ilfov. Anunţul, biblio-
grafia şi tematica de concurs se 
află afişate la avizierul unităţii şi 
pe site-ul unităţii. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Oraş Bragadiru sau la 
telefon 021/4480795, interior 113. 
Persoana de contact: Oanta 
Monica Georgiana.

QQ Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Olt cu sediul în munici-
piul Slatina, strada Mihai 
Eminescu, nr.19, organizează 
concurs pentru ocupare a 3 (trei) 
funcţii de personal contractual, 
cu recrutare din sursă externă, 
după cum urmează: -referent II 
-studii liceale şi curs operare 
calculator; -îngrijitor -studii 
generale/liceale; -muncitor neca-
lificat II -studii generale/liceale. 
Termenul limită pentru depu-
nerea dosarelor de concurs este 
până la data de 09.08.2016, ora 

15.00. Informaţii suplimentare 
cu privire la condiţiile generale şi 
specifice care trebuiesc îndepli-
nite de candidaţi şi la documen-
tele necesare pentru constituirea 
dosarului de concurs, se pot 
obţine de la Serviciul Resurse 
Umane al Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Olt, telefon: 
0249/406.500 -int.20111 -comisar 
şef Tudor Mariana şi comisar şef 
Nuţă Cristian.

QQ Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Prahova, cu sediul în 
municipiul Ploieşti, strada Vasile 
Lupu nr.60, judeţul Prahova, 
organizează concurs/examen 
prin recrutare din sursă externă, 
a unui post vacant de execuţie, 
personal contractual, respectiv 
administrator II la Serviciul 
Logistic, conform H.G. nr. 
286/2011. Pentru participarea la 
concurs, candidatii trebuie să 
aibă minim studii medii cu 
diplomă de bacalaureat – în 
domeniul economic, vechime în 
muncă de 3 ani, să fie declarati 
”apt medical” si psihologic. 
Candidatii vor depune dosarele 
de participare la concurs până la 
data de 09.08.2016 (inclusiv), ora 
14:00, în intervalul orar 10:00 – 
14:00 la Inspectoratul Judeţean 
de Poliţie Prahova - Serviciul 
Resurse Umane, iar concursul va 
avea loc dupa cum urmează: 1. 
Proba scrisă: 31.08.2016, înce-
pând cu ora 10:00; 2. Interviul: 
05.09.2016, începând cu ora 
10:00. Persoana de contact: 
subcomisar de politie ENACHE 
G E O R G I A N A ,  t e l e f o n 
0244/302114 sau int. 20114.

QQ Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Prahova, cu sediul în 
municipiul Ploieşti, strada Vasile 
Lupu, nr. 60, judeţul Prahova, 
organizează concurs/examen 
prin recrutare din sursă externă, 
pentru ocuparea unui post 
vacant de execuţie, de personal 
contractual, respectiv muncitor 
calificat IV (electrician) la Servi-
ciul Logistic, conform H.G. nr. 

286/2011. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiții specifice: -  să fie absol-
venţi de liceu cu diplomă de 
bacalureat; - să fie absolventi ai 
unui curs de calificare în meseria 
de electrician; - să fie atestat 
A.N.R.E. (executant lucrări); - să 
fie posesor al permisului de 
conducere categoria ,,B”. - 3 ani 
vechime în muncă; - 2 ani 
vechime în specialitate (electri-
cian); - apt medical si psihologic. 
Candidatii vor depune dosarele 
de participare la concurs până la 
data de 09.08.2016  (inclusiv), 
ora 14:00, în intervalul orar 10:00 
– 14:00 la Inspectoratul Judeţean 
de Poliţie Prahova - Serviciul 
Resurse Umane, iar concursul va 
avea loc dupa cum urmează: 1. 
Proba scrisă: 31.08.2016, înce-
pând cu ora 10:00; 2. Interviul: 
05.09.2016, începând cu ora 
10:00. Persoana de contact: 
N ă s t a s e  A d r i a n ,  t e l e f o n 
0244/302114 sau int. 20114.

QQ Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Prahova, cu sediul în 
municipiul Ploieşti, strada Vasile 
Lupu, nr. 60, judeţul Prahova, 
organizează concurs/examen, 
prin recrutare din sursă externă, 
pentru ocuparea a patru posturi 
vacante de execuţie, personal 
contractual, conform H.G. nr. 
286/2011, respectiv:- referent II 
la Serviciul Cabinet; - referent II 
la Biroul Rutier din cadrul Poli-
ţiei Municipiului Ploiesti; - refe-
rent II la Secţia nr. 2 din cadrul 
Poliţiei Municipiului Ploiesti; - 
referent II la Secţia nr. 4 din 
cadrul Poliţiei Municipiului 
Ploiesti.  Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
conditii specifice: - să fie absol-
venţi de liceu cu diplomă de 
bacalureat; - să aibă cunostinte si 
abilităti de operare P.C.; - să fie 
,,apt” medical si psihologic; - nu 
se solicită vechime în muncă. 
Candidatii vor depune dosarele 
de participare la concurs, până la 

data de 09.08.2016 (inclusiv), ora 
1400 în intervalul orar 1000 - 1400, 
la Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Prahova - Serviciul 
Resurse Umane, iar concursul va 
avea loc după cum urmează:1. 
Proba scrisă: 31.08.2016, înce-
pând cu ora 10:00; 2. Interviul: 
05.09.2016, începând cu ora 
10:00. Persoană de contact: 
comisar sef de politie Radu 
Ionel, telefon 0244/302113.

QQ Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Prahova, cu sediul în 
municipiul Ploieşti, strada 
Vasile Lupu nr.60, judeţul 
Prahova, organizează concurs/
examen prin recrutare din 
sursă externă, a unui post 
vacant de execuţie, personal 
contractual, respectiv muncitor 
necalificat II, din cadrul Servi-
ciului Logistic, conform H.G. 
nr. 286/2011. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii 
trebuie să aibă studii gimna-
ziale sau şcoală profesională şi 
să fie declarați ”apt” medical  
şi psihologic, nu se solicită 
vechime în muncă. Candidatii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 
09.08.2016   (inclusiv), ora 
14;00, în intervalul orar 10:00 
– 14:00 la Inspectoratul Jude-
ţean de Poliţie Prahova - Servi-
c iu l  Resurse  Umane ,  iar 
concursul va avea loc dupa 
cum urmează: 1. Proba prac-
tică: 31.08.2016, începând cu 
o r a  1 0 : 0 0 ;  2 .  I n t e r v i u l : 
05.09.2016, începând cu ora 
10:00. Persoana de contact: 
D i m a  M i h a e l a ,  t e l e f o n 
0244/302112 sau int. 20112.

REUNIUNE

CITAŢII
QQ Numitul Staicu Ovidiu 

domiciliat în Braşov, str. Olteț 
nr. 8, sc. A, ap. 5, județul 
Braşov, locuind în fapt în 
Braşov- b-dul 15 Noiembrie nr. 
32, județul Braşov, este citat la 
Judecătoria Braşov, sala 49, în 
data de 01.08.2016, ora 10.30, 
în calitate de pârât în Dosarul 
nr. 14092/197/2016, în contra-
dictoriu cu reclamanta Aitean 
Simona- Diana, pentru ordo-
nanța preşedințială.

QQAnchidin Mihai, complet 
R4 ora 9:00, cu ultimul 
domiciliu in Dorohoi, este 
citat la Tribunalul Iasi, 
camera S.V. etaj IV, in ziua 
de 27.09.2016 Completul civ 
R4, ora 9:00,i n calitate de 
P a r a t ,  D o s a r  n r . 
1773/866/2012 avand ca 
obiect succesiune iesire din 
indiviziune - REJUDE-
CARE.

ÎNCHIRIERI OFERTE
QQ Proprietar, ofer spre închi-

riere garsonieră spaţioasă cu 
suprafaţă de 40mp, în bloc 
nou, mobilată şi utilată lux, la 
parter,  cu  garaj ,  in  zona 
D r i s t o r .  4 0 0 E u r o . 
Tel:0735.607.101

DIVERSE
QQ  SC.Ro Green South, CUI 

35676995, informează pe cei 
interesaţi că s-a depus solici-
tarea pentru emiterea autoriza-
ţiei de mediu pentru adresa din 
str.Teliu nr.1, sector 5, Bucu-
reşti.

QQ Administratorul judiciar al 
SC Efelo Concept SRL anunţ 
deschiderea procedurii gene-
rale a insolventei prevăzută de 
Legea nr. 85/2014 în dosarul nr. 
24748/3/2016 af lat pe rolul 
Tribunalului Bucureşti – Secţia 
a-VII-a Civilă. Termenul limită 
pentru depunerea declaraţiilor 
de creanţa 02.09.2016. Termen 
de verificare a creanţelor, întoc-

mire, afişare şi comunicare a 
tabelului preliminar al crean-
ţelor la 22.09.2016. Termen de 
întocmire şi afişare a tabelului 
definitiv la 17.10.2016. Şedinţa 
adunării generale a creditorilor 
la data de 27.09.2016.

QQ S.C. OMV Petrom S.A. 
anunţă publ icul  interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul ,,Lucrări de 
amenajare careu foraj sonda 
H22 Independentă, în comună 
Braniştea,  judeţul Galaţi , 
propus a fi realizat în extra-
vilan com. Braniştea, T3/3, P1, 
P2, P3, jud. Galaţi. Informa-
ţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul 
A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 
Şiret, nr. 2 şi la sediul S.C. 
OMV Petrom S.A., cu sediul în 
Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, 
în zilele de luni-joi, între orele 
8.30-16.00 şi vineri între orele 
8.30-13.30. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
APM Galaţi, din Galaţi, str. 
Regiment 11 Şiret, nr. 2.

CONVOCATOR
QQ Consiliul de administaţie al 

SU Bran Soc Coop De Consum 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Membrilor 
Cooperatori pentru data de 
08.08.2016, ora 12.00, la sediul 
social al SU Bran Societate De 
Consum situat în loc. Bran, str. 
Principală nr. 509, jud. Braşov, 
având următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea raportului de 
expert iză întocmit  de SC 
Revaltex SRL pentru imobilul 
situat în loc. Bran, str. General 
Moşoiu nr. 4 (Han Bran); 2. 
Stabilirea şi aprobarea  condiţi-
ilor de înstrăinare a imobilului 
situat în loc. Bran, str. General 
Moşoiu nr. 4 (Han Bran) către 
SC Cicomtur SRL; 3. Discu-
tarea încetării  calităţii  de 
membru a d-nei Firastrau 
Maria Mioriţa şi modul de 
repartizare a părţilor sociale. 
În cazul în care nu sunt înde-
plinite condiţiile de prezenţă a 
tre i  pătr imi  din numărul 
m e m b r i l o r  c o o p e r a t o r i , 
adunarea generală extraordi-
nară se va întruni la data de 
12.08.2016, la ora 12.00, la 
sediul social al SU Bran Coop 
De Consum situat în Bran, str. 
Principală nr. 509.

LICITAŢII
QQ Control Trading S.R.L., 

societate în reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, cu sediul în 
Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 30, 
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
scoate la vânzare prin licitaţie, 
autoturism Volkswagen Golf, 
an fabricaţie 2007, avariat, la 
preţul 18.190 lei, TVA inclus. 
Licitaţia se va ţine în dată de 
29.07.2016 ora 13:00, la sediul 
administratorului din Ploieşti, 
iar în cazul în care bunul nu va 
fi adjudecat, licitaţia se va ţine 
î n  d a t a  d e  0 1 . 0 8 . 2 0 1 6 , 
0 5 . 0 8 . 2 0 1 6 ,  0 8 . 0 8 . 2 0 1 6 , 
12.08.2016, la aceeaşi oră şi 
aceeaşi adresă. Regulamentul 
de vânzare şi condiţiile de 

MFP-Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Colectare 

Executrare Silită Persoane Fizice. În temeiul prevederilor art. 250, 

alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

facem cunoscut că în data de 26.08.2016, ora 11.00, în AJFP 

Argeș, Pitești, bd. Republicii, nr. 118 se vor vinde, prin licitație 

publică cu strigare, active aparținând debitorului: Dragomir Florin 

Ionuț din Pitești, după cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără 

TVA]; Teren intravilan în suprafață de 3731 mp, situat în comuna 

Bascov, str. Strejeret, nr. 38, 88 756 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind prima licitație. Pentru bunurile pe care le doresc, ofertanții 

vor trebui să depună până în ziua de 25.08.2016, ora 12.00, un 

plic sigilat, cu mențiunea: documente de participare la licitația din 

data respectivă, aferentă debitorului respectiv, care să conțină: 

cererea de participare, oferta de preț, dovada depunerii taxei de 

participare (10% din valoarea de pornire a licitației) în contul 

RO17TREZ0465067XXX013347 deschis la Trezoreria Pitești, 

dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 

documente specificate la art. 250, alin. (7) din Legea 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală. Sarcinile care grevează 

bunurile sunt: Ipotecă 22.11.2012, pt. Gheorghe Marius Antonio. 

Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Împotriva prezentului 

înscris, cei interesați pot introduce contestație la instanță 

judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 

comunicare, în temeiul art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală. Relații suplimentare se pot afla de la sediuL 

AJFP Argeș, 0248.211.511, int. 3222.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal 

Municipal Fetești. Dosar de executare nr. 57. Nr. 9729/20.07.2016. Anunțul privind vânzarea pentru 

bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, Luna August, Ziua 19. În temeiul art. 250, 

alin. (2) din Legea 205/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 19, luna 
 08, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Fetești, str. Ceahlaului, Ans. 44 Parter, se va vinde prin

licitație publică următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC Tom Text SRL, cu domiciliul fiscal în 

localitatea Fetești, str. Ardealului, nr. 3, bl. …, sc. …, etaj ..., ap. …, cod de identificare fiscală 2067090: 

a) Spațiu comercial, în suprafață de 52,50 mp, construit din cărămidă, fundație beton armat, 

pardoseală beton, planșeu plăci azbociment, situat în mun. Fetești, str. Ardealului nr. 3, jud. Ialomița, 

preț de evaluare 52.100 lei/ de pornire al licitației 52.100 lei (exclusiv TVA *). *) cota de taxă pe 

valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este …/ scutit de TVA, conform art. 292, alin. (2), 

lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

**) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare este …/ scutit de TVA, conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal. Licitația se află la primul termen. Prețul de pornire al licitației este prețul de 

evaluare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta 

organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunului 

sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 

precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății 

taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire 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 art. 261 din Legea 

207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Lg. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

republicată, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 

contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon 0243.364750, int. 18.

anunțuri
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participare se pot obţine numai 
de la sediul administratorului 
j u d i c i a r.  Te l e f o n / f a x : 
0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;  m o b i l :  
0761132931/0723357858; www.
andreiioan.ro.

QQ SC Real Bucov SA, socie-
tate în faliment cu sediul în 
com Bucov, sat Pleaşa, str. 
Industriei, nr. 1, jud. Prahova, 
prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, cu sediul în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1 et. 7, cab. 7B,   anunţa 
vânzarea la licitaţie publică a 
bunului imobil, astfel cum este 
menţionat în adresa evaluato-
rului nr. 318/09.06.2016. Lici-
taţia publică are loc în baza 
hotărârii Adunării Creditorilor 
din 16.06.2016, a regulamen-
tului de participare la licitaţie, 
a adresei  mai sus menţionată 
ş i  a  ca ietului  de  sarc ini . 
Garanţia de participare la lici-
taţie pentru aceste bunuri este 
10% din valoarea bunurilor 
licitate. Şedinţele de licitaţii 
vor  avea loc  pe  data  de : 
2 6 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  2 7 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
02 .08 .2016,  03 .08 .2016 ş i 
04.08.2016, orele 11.00, la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
nr.12, bl. 33S1, et.7, cab. 7B. 
Relaţii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar cât şi la 
telefon 0344104525.

QQ S.C.  Agricola  Girueta 
S.R.L. cu sediul in municipiul 
Dragasani, strada Decebal, 
n r. 3 9 ,  j u d e t u l  Va l c e a , 
J38/448/2010, CUI 27816656, 
Tel:0740222270, 0740222275; 
e-mail: office@domeniul-dra-
gasi.ro, va invita sa depuneti 
oferta in scopul atribuirii 
contractu lu i  de  achiz i t i e 
„Imbunatatirea conditiilor de 
depozitare, cupajare, maturare 
a vinului prin achizitia de reci-
piente confectionate din lemn” 
pentru crama de vinificatie 
situata in Comuna Prundeni, 
Sat Calina, Strada Dealul 
Vi i l o r,  j u d e t u l  Va l c e a , 
Romania. Lotul 1. Butoi din 
stejar capacitate: 300litrii 
-20bucati, conform caietului de 
sarcini;  Lotul 2.  Butoi de 
stocare din lemn de stejar 
capacitate 3000litrii -3bucati, 
conform caietului de sarcini; 
Informatii complete si caietul 
de sarcini vor putea fi solicitate 
la adresa de e-mail:office@
domeniul-dragasi.ro sau vor 
putea fi consultate la adresa 
Punctului de lucru situat in 
Com Prundeni, strada Dealul 
Viilor,  sat Calina, judetul 
Valcea Romania.

QQ 1 . D e n u m i r e a ,  a d r e s a , 
numărul de fax, adresa de 
e-mail ale autorităţii contrac-
tante şi ale biroului de la care 
se pot obţine, după caz, infor-
maţii suplimentare: Oraşul 
Băile Herculane, cod fiscal: 
3227920, cu sediul în Băile 
Herculane, str.Mihai Eminescu, 
nr.10, jud.Caraş-Severin, cod 
p o ş t a l :  3 2 5 2 0 0 ,  t e l / f a x : 
0 2 5 5 . 5 6 0 . 4 3 9 /  5 6 0 . 3 2 1 , 
e-mail: primbh@yahoo.com 2.
Hotărârea privind stabilirea 
modalităţii de gestiune: -Hotă-
rârea Consiliului Local Băile 
Herculane Nr.25/29.04.2016, 

privind stabilirea modalităţii 
de gestiune a serviciului public 
local de persoane în oraşul 
Băile Herculane. 3.Aria terito-
rială, trasee/traseu secundar 
sezonier: Zona Vicol -Ştrand 7 
Izvoare, dus-întors, în perioada 
15.05-01.09 a fiecărui an. 4.
Servic iul /act iv i tatea  care 
urmează să fie prestat/prestată/ 
furnizat/furnizată/ detaliat/
detaliată pe activităţi: Serviciul 
de transport public local de 
persoane prin curse regulate. 
5.Durata contractului de dele-
gare a gestiunii: 3 ani. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de 
telefon şi de fax şi adresa de 
e-mail ale biroului/persoanei de 
la care se poate solicita docu-
mentaţia de delegare, precum 
şi modalităţile de obţinere a 
documentaţiei: a)Secretariat 
Primărie, str.Mihai Eminescu, 
nr.10, jud.Caraş-Severin, cod 
p o ş t a l :  3 2 5 2 0 0 ,  t e l /
fax:0255.560.439 /560321, 
e-mail: primbh@yahoo.com; b)
modalitatea de obţinere a 
documentaţiei: pe suport de 
hârtie. 7.Dacă este cazul, costul 
şi condiţiile de plată în vederea 
obţinerii documentaţiei de 
delegare: 100 lei în numerar. 
8.Termenul limită de depunere 
a ofertelor, data şi ora, adresa 
la care se depun/transmit ofer-
tele: 23.08.2016, ora 12.00. 
Adresa la care se depun ofer-
tele: Oraşul Băile Herculane, 
str.Mihai Eminescu, nr.10, 
Băile Herculane. 9.Data, ora şi 
l o c u l  d e s c h i d e r i i  o f e r -
telor: 24.08.2016, ora 10.00 la 
sediul Oraşului Băile Hercu-
lane,  Str.Mihai Eminescu, 
nr.10 ,  jud .Caraş-Sever in . 
10.Dacă este cazul, garanţiile 
solicitate: Garanţie de partici-
pare 1.000Lei cu numerar sau 
ordin de plată. 11.Durata de 
valabilitate a ofertei:  30 zile 
calendaristice de la data depu-
nerii ofertei.

QQ Organizatorul licitaţiei: 
Direcţia Silvică Teleorman, cu 
sediul în Alexandria,  str.
Mihăiţă Filipescu nr.3, jud.
Teleorman, tel.0247/312.333, 
fax 0247/315.790, e-mail: 
office@alexandria.rosilva.ro. 
Data şi ora desfăşurării licita-
ţiei: 01.08.2016, ora 10.00. 
Locul desfăşurării licitaţiei: 
s e d i u l  D i r e c ţ i e i  S i l v i c e 
Teleorman, Alexandria, str.
Mihăiţă Filipescu nr.3, jud.
Teleorman. Tipul licitaţiei: 
licitaţie publică cu strigare. 
Licitaţia este organizată şi se 
va desfăşura conform preve-
derilor Regulamentului de 
vânzare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr.924/2015, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Data şi ora organi-
zării preselecţiei: 27.07.2016, 
ora 10.00. Data şi ora limită 
până la care se poate depune 
documentaţia pentru prese-
lecţie şi înscriere la licitaţie: 
26.07.2016, ora 12.00. Lista 
partizilor care se licitează, 
preţul de pornire al 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 este 12.092 
mc, din care pe natură de 
produse: Produse principale: 
8.663mc; Produse secundare: 
2.174mc; Produse de igienă: 
1.255mc; Produse accidentale: 
0mc şi, respectiv, pe specii şi 
grupe de specii: Răşinoase: 
137mc; Fag: 0mc; Stejari: 
2 . 5 4 2 m c ;  D i v e r s e  t a r i : 
3 . 2 8 0 m c ;  D i v e r s e  m o i : 
6.133mc. Masa lemnoasă pe 
picior oferită spre vânzare nu 
provine din fondul forestier 
proprietate publică certificat. 
Se supun negocierii partizile 
neadjudecate care fac obiectul 
a două licitaţii; negocierea are 
loc în aceeaşi zi. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la 
sediul organizatorului licita-
ţiei,  începând cu data de 
22.07.2016. Alte informaţii 
privind organizarea şi desfă-
şurarea licitaţiei: Documen-
tele prevăzute la art.21, alin.
(3) din Regulament se pot 
depune la registratura organi-
zatorului licitaţiei sau se pot 
trimite prin fax, poştă sau 
prin poşta electronică în 
format pdf. Neîncheierea 
contractului de vânzare-cum-
părare a masei lemnoase adju-
decate în termenul stabilit 
prin caietul de sarcini, din 
culpa exclusivă a operatorului 
economic adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru 
masa lemnoasă respectivă şi 
p i e r d e r e a  g a r a n ţ i e i  d e 
contractare aferente. Rezili-
erea contractului de vânza-
r e - c u m p ă r a r e  a  m a s e i 
lemnoase adjudecată din 
culpa exclusivă a operatorului 
economic adjudecatar, atrage 
pierderea garanţiei de bună 
execuţie aferentă sau contra-
valoarea masei lemnoase achi-
tată şi nerecoltată, după caz, 
precum şi a dreptului de parti-
cipare la licitaţie pentru parti-
zile care au făcut obiectul 
contractului reziliat. Pentru 
informaţii şi date suplimen-
tare, vă puteţi adresa organi-
zatorului licitaţiei Direcţia 
Silvică Teleorman, persoana 
de  contact  ing .  Cris t ian 
Vijiala, 
tel.0247/312.894,0730.652.122.

QQ Debi toru l  SC Avico la 
Drobeta Tr. Severin SA – în 
faliment, in bankruptcy, en 
faillite, cu sediul în sat Şimian, 
comuna Şimian, jud.Mehedinţi, 
CIF:1606103, J25/325/1991, 
af lată în procedura de fali-
ment ,  in  bankruptcy ,  en 
faillite, dosar nr. 100/101/2005 
p r i n  l i c h i d a t o r  j u d i c i a r, 
Consultant Insolventa SPRL, 
cu sediul ales în Dr.Tr.Severin, 
str.Zabrautului nr. 7A, jud.
Mehedinţi, scoate la vânzare 
prin negociere directă cu pas 
de supraofertă de 10% din 
prețul de vânzare: -1 Hala - 
constructie cu regim de inal-
time P - nr. 52, avand fiecare 
suprafaţa construită de aproxi-
mativ – 1063 mp, suprafata 
utila de - cca. 983 mp - Ferma 
Nr. 5 -”Oua consum”, proprie-
tate imobiliară situată în locali-
tatea Simian, sat Simian jud.
Mehedinti. Preţul negociat în 
condițiile art. 118 alin.(2) din 
Legea 85/2006 privind proce-
dura insolvenței  între SC 

Avicola Drobeta Tr. Severin SA 
prin l ichidatorul  judiciar 
Consultant Insolvență SPRL şi  
persoana fizica Pinten Marian 
este în sumă de 12.000,00 lei. 
Nota: terenul de sub cladire nu 
este proprietatea debitoarei 
Avicola Drobeta Tr. Severin 
SA.Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar 
p r o c e d e a z ă  l a  v â n z a r e a 
bunu lu i  imob i l  *  ha la  * 
descrisă anterior, o reprezinta 
sentinţei comerciale de deschi-
dere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de insol-
v e n ț ă  n r.  1 0 0 / 1 0 1 / 2 0 0 5 . 
Negocierea directă cu pas de 
supraoferta va avea loc în Dr.
Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, 
nr.7A, jud.Mehedinţi în data de 
23.08.2016 orele 10:00. Partici-
parea la negocierea directa cu 
p a s  d e  s u p r a o f e r t a  e s t e 
condiţionată de consemnarea 
la bancă, până la data de 
23.08.2016 orele 9,00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al negocierii directe, 
depunerea unei  oferte  de 
cumparare care sa respecte 
pasul de supraofertare şi să 
achiziț ioneze caietului  de 
s a r c i n i .  N r .  c o n t 
RO65RZBR0000060000624485 
deschis la Banca Raiffeisan 
Bank SA Suc.Dr. Tr. Severin

QQ Invităm pe toti cei care vor 
sa se prezinte la şedinţa de 
negociere directa la termenul 
de vânzare, la locul fixat în 
acest scop şi pâna la acel 
termen să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei 
care  pret ind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Relaţii la telefoa-
n e l e :  0 7 5 6 4 8 2 0 3 5  f a x 
0252354399  ; email  : office@
consultant-insolven.ro 

QQ Anunţ privind organizarea 
licitaţiei intermediare pentru 
vânzarea de masă lemnoasă pe 
picior şi de masă lemnoasă 
fasonată aferentă anului de 
producţie 2016 provenită din 
fondul forestier proprietate 
publică a statului. Organiza-
torul licitaţiei: Direcţia Silvică 
Sibiu cu sediul în localitatea 
Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 
1 4 0 ,  t e l .  0 2 6 9 2 4 2 1 4 2 , 
fax:0269214970, e-mail: office@
sibiu.rosilva.ro. Data şi ora 
d e s f ă ş u r ă r i i  l i c i t a ţ i e i : 
04.08.2016   începând cu ora 
13:00. Locul desfăşurării licita-
ţiei: Hotel Dumbrava, Loc. 
Sibiu, Pădurea Dumbrava, nr. 
14. Tipul licitaţiei: licitaţie 
publică cu prezentarea ofer-
telor în plic închis şi sigilat. 
Licitaţia este organizată şi se 
va desfăşura conform prevede-
rilor Regulamentului de valori-
ficare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 924/2015  
cu modificările şi completările 
ulterioare. Data şi ora organi-
zării preselecţiei: 28.07.2016 
începând cu ora 800. Data şi 
ora-limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru 
preselecţie şi înscrierea la lici-

taţie: - pentru preselecţie: data 
27.07.2016 ora 1630  ; - pentru 
licitaţie: data 04.08.2016 ora 
1200. 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, 
după caz.  Volumul total de 
masă lemnoasă pe picior oferit 
la licitaţie 14.102 m3,  din care: 
pe  natură de produse:     - 
produse principale: 233 (m3);  - 
produse  secundare :  1859 
(m3);  - produse de igienă: 76 
(m3);  - produse accidentale: 
11934 (m3);   şi, respectiv, pe 
specii şi grupe de specii:  - 
răşinoase: 11551 (m3);  - fag: 
1209 (m3); - stejari: 155 (m3); - 
diverse tari: 806 (m3); - diverse 
moi: 381 (m3). Volumul total de 
masă lemnoasă fasonată oferit 
la licitaţie 1.691 mc, din care 
pe sortimente: - lemn pentru 
furnire estetici: 0 mc; - lemn 
pentru furnire tehnice: 0 mc; - 
lemn pentru cherestea: 1027 
mc; - lemn rotund si despicat 
pentru industria celulozei si 
hârtiei: 440 mc; - lemn pentru 
mina : 0 mc; - lemn pentru PAL 
si PFL:0; - lemn rotund de 
foioase si răşinoase pentru 
construcţii: 9 mc; - lemn de foc:  
100 mc; - cherestea de răşi-
noase: 24 mc; - cherestea de 
foioase:  0 mc; -  rumeguş, 
deşeuri şi resturi de lemn 91 
mc şi respectiv pe specii şi 
grupe de specii:- răşinoase:  
1262 mc; - fag: 37 mc; - stejar, 
gorun:  132 mc; - cer, gârniţa : 0 
mc; - salcâm:  5  mc; - cireş:  0 
mc; - paltin:  0 mc; - frasin:  0 
mc; - tei:  0 mc; - plop:  0 mc; - 
diverse tari:  248 mc; - diverse 
moi:  7 mc. Masa lemnoasă pe 
picior/ materialele lemnoase 
fasonate oferite spre vânzare 
provine din fondul forestier 
proprietate publică a statului 
c e r t i f i c a t  F S C ® ( F S C  – 
C109255).  Masa lemnoasă pe 
picior şi masa lemnoasă faso-
nată rămasă neadjudecată 
după încheierea licitaţiei se 
poate adjudeca prin negociere 
în aceeaşi zi,  în condiţiile 
prevăzute de  prezentul regula-
ment şi de alte reglementări în 
vigoare.   Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul 
organizatorului licitaţiei înce-
p â n d  c u  d a t a  d e : 
22.07.2016.   Alte informaţii 
privind organizarea şi desfăşu-
rarea licitaţiei: 1. Documentele 
de preselecţie, prevăzute de art. 
21, alin. 3) din H.G. 924/2015, 
se depun la registratura D.S. 
Sibiu. 2. La licitaţie pot parti-
cipa operatori i  economici 
admişi de Comisia de  prese-
lecţie. 3. Operatorul economic 
participant la licitaţie trebuie 
să achite separat, anterior înce-
perii şedinţei de licitaţie, în 
contul organizatorului, prin 
instrumente bancare legale 
decontabile până la începerea 
licitaţiei sau în numerar la 
casieria D.S. Sibiu (în limita 
sumei de 5000 lei): - tariful de 
part ic ipare la  l ic i taţ ie  în 
valoare de 180,00 lei ;  -  o 
garanţia de contractare în 
cuantum de 5% din valoarea de 
pornire la l icitaţie pentru 
volumul de masă lemnoasă pe 
picior/ material lemnos fasonat 

pe care intenţionează să îl 
cumpere. Documentele privind 
const i tu i rea  garanţ ie i  de 
contractare precum şi a achi-
tării tarifului de participare la 
licitaţie se vor depune la secre-
tariatul comisiei de licitaţie 
anterior începerii şedinţei de 
licitaţie.  Neîndeplinirea condi-
ţiilor amintite mai sus deter-
mină interzicerea participării 
la l icitaţie a operatorului 
economic.    4. Neîncheierea 
contractului de vânzare-cum-
părare a masei lemnoase adju-
decate în termenul maxim de 
10 zile lucrătoare din culpa 
exc lus ivă  a  opera toru lu i 
economic/grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru 
masa lemnoasă respectivă şi 
pierderea garanţiei de contrac-
tare aferente. 5. Rezilierea 
contractului de vânzare-cum-
părare a masei lemnoase adju-
decate din culpa exclusivă a 
o p e r a t o r u l u i  e c o n o m i c /
grupului de operatori econo-
mici adjudecatar atrage pier-
derea garanţiei de contractare 
aferente, precum şi a dreptului 
de participare la licitaţie/nego-
ciere pentru partida al cărei 
contract de vânzare-cumpărare 
a făcut obiectul rezilierii. 6. 
Grupajele de partizi sunt deta-
liate în Caietul de sarcini 
aferent licitaţiei precum şi în 
lista partizilor oferite la lici-
taţie.  Pentru informaţii şi date 
suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului  l ic i taţ ie i : 
persoană de contact:  Alin 
Anghel, număr de telefon: 
0269232981, fax: 0269241804.  

PIERDERI
QQ Subsemnatul Bucşan Alin 

Ioan Mihai declară pierdut 
atestat marfă. Se declară nul.

QQ Pierdut atestate tranport 
marfuri generale si atestat 
ADR colete pe numele Diaconu 
Gheorghe Vladimir. Le declar 
nule.

QQ Pierdut Contract vanza-
re-cumparare 
nr.7420/8419/20.09.1991, Sarpe 
Ilie si Paraschiva. Il declar nul.

QQ Subsemnata Stroe Cristina- 
Maria, în calitate de farmacist 
manager al Farmaciei Sensi- 
Blu Mega- Mall, cu adresa str. 
Pierre Coubertin nr. 3-5, Sector 
2, Bucureşti, declar pierdut 
facturierul cu seria SSBFC nr. 
554351- 554400. Se declară nul.

QQ  Dec lar  p ierdut  (nu l ) 
Proces- verbal de predare- 
primire a locuinţei ICRAL 
G i u l e ş t i ,  n r.  3 8 1 1  d i n 
26.08.1991 pe numele Mano-
lache Dumitru în calitate de 
cumpărător.

QQ Declar pierdută (nulă) 
parafa Cojocaru Constantin 
Tudor Medic Primar Obstetrică 
Ginecologie cod D88065.

QQ Pierdut registrul unic de 
control pentru S.C. NEDCO 
Safe S.R.L., C.U.I. 10658144 
de la sediul din Calea 13 
Septembrie nr. 75-79, Sector 5, 
Bucureşti.

anunțuri


