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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Fruteria caută o persoană care
să ne ajute la ambalarea, sortarea
şi manevrarea lăzilor cu fructe.
Depozitul este în zona Militari.
Rugăm seriozitate! Program parttime de duminică până joi.
Contact: 0721.739.262.
l Liceul Tehnologic “Mircea
Vulcănescu” cu sediul în Bucureşti, str. Izvorul Crișului, nr. 4,
sector 4, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
contractual vacant: -1 Post
Secretar, studii medii. Probele
scrise/ practice vor avea loc în
16.09.2016, ora 9, la sediul
unităţii. Dosarele se depun până
în data de 12.09.2016. Relaţii
suplimentare: Niculescu Veronica,
telefon: 0722586375.
l Primăria Oraşului Tăşnad,
judeţul Satu Mare, anunţă organizarea concursului de recrutare
pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de:
Inspector de specialitate, grad
profesional debutant pe perioadă
determinată de 4 ani- studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalent
în ramura de ştiinţe- ştiinţe juridice- în specializările: drept.
Postul este prevăzut în cadrul
compartimentului de proiecte din
subordinea administratorului
public. Concursul se organizează
la sediul Primăriei Oraş Tăşnad în
data de 16.09.2016, ora 10.00,
proba scrisă. Proba interviu o sa
fie comunicată ulterior. Candidaţii
vor de pune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile de la data afişării anunţului
conf. Art.19(1) din HG nr.
286/2011 cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile
de participare la concurs sunt cele
prevăzute de art.2-3 din HG
nr.286/2011 cu modificările şi
completările ulterioare. Informaţii

suplimentare se pot obţine de pe
site-ul www.primariatasnad.ro şi
la tel.0261-825.860.
l Primăria Oraşului Tăşnad,
judeţul Satu Mare, anunţă organizarea concursului de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacante de: Inspector,
grad profesional asistent- studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalent
în ramura de ştiinţe- ştiinţe
economice- în specializările:
contabilitate, şi informatică de
gestiune. Postul este prevăzut în
cadrul compartimentului contabilitate din cadrul Serviciului financiar-contabil. Concursul se
organizează la sediul Primăriei
O r a ş Tă ş n a d î n d a t a d e
26.09.2016, ora 10.00 proba
scrisă. Proba interviu o să fie
comunicată ulterior. Candidaţii
vor de pune dosarele de participare la concurs în termen de 20
zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial.
Condiţiile de participare la
concurs sunt cele prevăzute de
art.54 din Legea nr.188/1999 r2
privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot
obţine de pe site-ul www.primariatasnad.ro şi la tel.0261-825.860.
l Primăria Comunei Cozieni,
județul Buzău, organizează
concurs pentru ocuparea unor
funcții publice de execuție vacante
de Inspector, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul
compartimentului agricol şi
Inspector, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul compartimentului resurse umane.
Concursul pentru ocuparea
acestor funcţii va consta în 2
probe: proba scrisă și interviu.
Proba scrisă a concursului va avea
loc în data de 26.09.2016, ora
10.00, iar interviul în data de
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28.09.2016, ora 10.00, la sediul
Primăriei Cozieni. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
până pe data de 14 septembrie
2016, ora 16.00. Condițiile de
participare la concurs: Pentru
funcţia publică de execuţie
vacantă de Inspector, clasa I,
gradul profesional debutantcompartimentul agricol: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă; -condițiile
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici; -cunoştinţe
operare calculator, nivel mediu.
Pentru funcţia publică de execuţie
vacantă de Inspector, clasa I,
gradul profesional superior-compartimentul resurse umane:
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă;
-condițiile prevăzute de art.54 din
Legea nr.188/1999 privind statutul
funcționarilor publici; -vechime
minim 9 ani în specialitatea studiilor; -cunoştinţe operare calculator, nivel mediu. Bibliografia și
actele solicitate candidaților
pentru dosarul de înscriere sunt
afișate la sediul Primăriei
Comunei Cozieni, județul Buzău.
Relații suplimentare se pot obține
de la sediul Primăriei Comunei
Cozieni sau la telefon
0238.750.943.
l Direcţia Judeţeană de Statistică
Vâlcea, cu sediul în municipiul
Râmnicu Vâlcea, bulevardul
Nicolae Bălcescu, nr.1, judeţul
Vâlcea (telefon 0250.739.020, fax
0250.702.892), în conformitate cu
prevederile legale, scoate la
concurs 1 (un) post vacant,
funcţie publică de execuţie: -consilier -clasa I, gradul profesional
superior. Condiţii de participare:
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă

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. Nr. 10838/23.08.2016. Anunțul privind vânzarea. pentru bunuri imobile/ ansamblu
de bunuri imobile. Anul 2016, luna septembrie, ziua 16. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 15, luna 09, orele 10.00,
anul 2016, în localitatea Fetești, str. Ceahlăului, ANS 44, Parter, se va vinde prin licitație publică
următorul bun imobil, proprietate a debitorului Dragomir Lucreția, cu domiciliul fiscal în localitatea
Fetești, str. Călărași, nr. - , bl. B 11, sc. B, etaj parter, ap. 20, cod de identificare fiscală
20670901211671: a). Apartament 2 camere, în suprafață construită de 53,99 mp, suprafață utilă de
45,12 mp, compus din un dormitor, o baie, două holuri, o sufragerie, o bucătărie și o debara, precum și
terenul aferent în suprafață de 10 mp, situat în Municipiul Fetești, str. Călărași, nr. - , bl. B 11, sc. B,
parter, apt. 20, Jud. Ialomița, preț de evaluare 97.000 lei/ de pornire al licitației este diminuat cu 25 %
din prețul de evaluare, 72.750 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 al doilea termen. Prețul de pornire al licitației este de 72.750 lei. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul
de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii
fiscali, că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260 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
Legea 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 0243.364.750, int. 17.

sau echivalentă; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9
(nouă) ani. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G.
nr.611/2008, cu modificările şi
completările ulterioare: a)formularul de înscriere prevăzut în
anexa nr.3; b)copia actului de
identitate (însoţit de original); c)
copiile diplomelor de studii şi ale
altor acte care atestă efectuarea
unor specializări (copii legalizate
sau însoţite de originale); d)copia
carnetului de muncă sau, după
caz, adeverinţa tip conform Ordinului nr.192/2013 al Preşedintelui
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru aprobarea
formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în
muncă şi în specialitatea studiilor
necesare ocupării funcţiei publice
(copii legalizate sau însoţite de
originale); e)cazierul judiciar; f)
adeverinţa care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către
medicul de familie sau de către
unităţile sanitare abilitate; g)
declaraţia pe propria răspundere
sau adeverinţa care să ateste că nu
a desfăşurat activităţi de poliţie
politică. Dosarul se depune la
sediul direcţiei în termen de 20 de
zile de la publicarea în Monitorul
Oficial, iar concursul va avea loc
la sediul direcţiei în zilele de:
-proba scrisă: 27 septembrie 2016,
ora 10.00; -interviu: 29 septembrie
2016, ora 13.00.
l Primăria comunei Vidra, cu
sediul în comuna Vidra, sat Vidra,
nr.1, judeţul Alba, organizează în
data de 26.09.2016, ora 10.00, la
sediul Consiliului Județean Alba,
strada I.I.C.Brătianu, nr.1,
concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de
execuţie vacante, de consilier I
debutant la compartimentul
agricol şi referent III debutant la
compartimentul impozite şi taxe.

Concursul se va organiza cu
respectarea prevederilor Hotărârii
Guvernului nr.611/2008 și ale
Legii nr.188/1999, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, la sediul Consiliului Județean Alba şi va consta în
redactarea unei lucrări scrise şi
interviu, după următorul
calendar: -lucrarea scrisă va avea
loc în data de 26.09.2016, ora
10.00, la sediul Consiliului Județean Alba, strada I.I.C.Brătianu,
nr.1; -interviul se va susţine în
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise. Condiţii generale de participare la concurs: -Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcția
publică de consilier debutant:
-Studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă. Condiţii specifice
de participare la concurs pentru
funcția publică de referent debutant: -Studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat. Dosarele
pentru înscriere la concurs se
depun in termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a. Relaţii suplimentare cu
privire la bibliografie şi conţinutul
dosarului pentru concurs se obţin
la telefon 0258.786.575.
l Primăria comunei Oinacu,
judeţul Giurgiu, scoate la concurs
postul vacant de referent Căminul
Cultural, funcţie contractuală,
studii superioare, în cadrul
Compartimentului “Cămin
Cultural”. Principalele cerinţe ale
acestui post sunt specificate în fişa
postului. Depunerea dosarului de
concurs se face în termen de 10
zile lucrătoare de la data afişării
anunţului. Dosarul de concurs se
depune la registratura comunei

Oinacu până la data de
08.09.2016, ora 10.00. Pentru
relaţii suplimentare vă puteţi
adresa doamnei Stanculescu
Mimi- inspector - tel.0246.239.143
sau domnului Mihalcea Ion
secretar comuna -tel.0246.239.143.
Concursul pentru proba scrisă se
va desfăşura pe data de
21.09.2016, ora 10.00, la sediul
Primăriei comunei Oinacu din
strada DJ 507, nr.60. Angajarea se
va face cu contract de muncă pe
durată nedeterminată. -Concursul
pentru ocuparea acestui post va
consta în 3 etape succesive: -1)
Selecţia dosarelor de înscriere se
face în termen de 2 zile lucrătoare
de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor, respectiv
12.09.2016 ora 10.00, conform
HG286/2011; -2)proba scrisă se va
desfăşura pe data de 21.09.2016,
ora 10.00; -3)interviul: 22.09.2016,
ora: 10.00. Condiţii specifice de
participare: -studii superioare în
domeniul ziaristicii sau ştiinţe ale
comunicării; -abilităţi în lucrul cu
calculatorul; -nu cerem vechime.
Candidaţii vor depune la dosar:
-un Curriculum Vitae; -copie
după B.I. sau C.I., cazierul judiciar; -copie după certificatul de
naştere şi căsătorie după caz;
-copie după diplomă de absolvire
a studiilor superioare; -copie după
carnetul de muncă; -fişa medicală.
Bibliografia se poate lua de la
domnul Mihalcea Ion secretarul
comunei Oinacu sau doamna
Stănculescu Mimi. Relaţii suplimentare la telefon: 0246.239.143.
l Direcţia Regională de Statistică
a Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii publice de
execuţie vacante: -1 post de
inspector debutant la Serviciul
Statistica Indicatorilor pe Termen
Scurt din Comerţ; -1 post de
inspector principal la Serviciul
Statistica Sectorului Administraţiei Publice, Invăţământ, Sănătate, Cercetare Ştiinţifică şi
Cultură. Desfăşurarea concursului va avea loc la sediul Direcţiei

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. 10830/23.08.2016. Anunțul privind vânzarea pentru
bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, luna septembrie, ziua 14. În temeiul art. 250,
alin. (2) din Legea 205/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 14, luna
09, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Fetești, str. Ceahlăului, 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 municipiul Fetești, str. Ardealului, nr. 3,
jud. Ialomița, preț de evaluare: 52.100 lei/ de pornire al licitației: 39.075 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 al doilea termen. Prețul de pornire al
licitației este diminuat cu 25% din 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 al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba
română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii
fiscali, că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările si completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Legea 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 0243.364.750, int. 18.
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Regionale de Statistică a Municipiului Bucureşti, în data de
26.09.2016 ora 10,00 proba scrisă.
Dosarele de înscriere se vor
depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul
Oficial, la sediul Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului
Bucureşti. Dosarul de înscriere la
examen trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevazute în H.G. NR.611/2008.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul DRSMB
www.bucuresti.insse.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Direcţiei Regionale de
Statistică a Municipiului Bucureşti şi la numărul de telefon
0213.13.20.81.
l Primăria municipiului
Râmnicu Sărat organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea următoarelor funcţii
publice de execuţie vacante: consilier clasa I, grad profesional
principal în cadrul. Compartimentului Administrare Patrimoniu – Biroul Comunicare şi
Administrare Patrimoniu –
Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu
Sărat; - consilier clasa I, grad
profesional asistent în cadrul
Compartimentului Spaţiu Locativ
– Serviciul Urbanism – Arhitect
şef – Aparatul de specialitate al
Primarului municipiului Râmnicu
Sărat; Concursul va avea loc la
sediul Primăriei municipiului
Râmnicu Sărat în data de
04.10.2016, ora 10,00 – proba
scrisă, iar în data de 06.10.2016,
ora 10,00 – interviul. Condiţiile
de participare, la concursul menţionat mai sus, sunt cele prevăzute
în art.54 si 57 alin. (1), (2), (3), (4),
(5) lit.a), b) din Legea nr.188/1999,
privind Statutul funcţionarilor
publici republicată, actualizată.
Aceste condiţii de participare la
concurs se vor afişa la sediul
Primăriei municipiului Râmnicu
Sărat, precum si pe site-ul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat
www.primariermsarat.ro. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 de zile de
la data publicarii anunţului, la
sediul Primăriei municipiului
Râmnicu Sărat. Dosarele de
înscriere trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute in art.49 din H.G.
nr.611/2008, actualizată. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei municipiului
Râmnicu Sărat şi la numarul de
telefon 0238561946
l Primăria comunei Bogdana,
judeţul Teleorman, cu sediul în
localitatea Bogdana, str.Roşiori de
Vede, nr. 106, judeţul Teleorman,
Cod Fiscal 5044440 organizează
concurs conform Legii nr.
188/1999, r2 pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de referent clasa a III-a, grad profesional
superior. Concursul se va desfăşura astfel: - Proba scrisă în data
de 26.09.2016, ora 10,00; - Proba
interviu în data de 27.09.2016, ora
14,00; Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii (obligatoriu): minimum
studii liceale de specialitate cu
Diplomă de Bacalaureat;
-vechime (obligatoriu): 9 ani;
-condiţii de participare: 1)-să fi
împlinit pînă în ziua concursului

vîrsta de 18 ani;2)-să nu fi fost
condamnat pentru fapte care să-l
facă incompatibil cu funcţia
pentru candidează;3)-să fie cetăţean român;4)-să ştie să scrie şi să
citeasca în limba româna; 5)-să nu
fi făcut poliţie politică astfel cum
este definită prin lege; 6)-să fie apt
din punct de vedere medical
pentru funcţia pentru care candidează; Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 20 de zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a la
sediul Primăriei Bogdana, judetul
Teleorman, din satul Bogdana, str.
Roşiori de Vede, nr. 106. Relatii
suplimentare la sediul Primăriei
Bogdana, judetul Teleorman, din
satul Bogdana, str.Roşiori de
Vede, nr. 106, judetul Teleorman,
persoana de contact: Rădulescu
Sergiu, telefon: 0247329013; fax:
0247329013; e-mail: primăriabogdana@yahoo.co.uk
l Primăria Oraşului Bragadiru,
judeţul Ilfov, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
unor funcţii publice de execuţie,
după cum urmează: -Poliţist
Local, clasa I, grad profesional
superior Serviciul Poliţia Locală–
Compartiment Disciplina în
Construcţii: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalenta; vechime în specialitatea
studiilor: minim 9 ani. -Poliţist
Local, clasa I, grad profesional
debutant– Serviciul Politia
Locală– Compartiment Inspecţie
Comercială: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea
studiilor: 0 ani. -Consilier, clasa I,
grad profesional debutant– Biroul
Registrul Agricol, Cadastru, Agricultură şi Spaţiul Locativ–
compartiment Registrul Agricol:
studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor: 0 ani. -Consilier,
clasa I, grad profesional debutant– Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului- Compartiment
Infrastructură, Dezvoltare Durabilă: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor: 0 ani. -Consilier,
clasa I, grad profesional debutant– Serviciul Public de Asistenţă
Socială- compartiment Autoritate
Tutelară: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea
studiilor: 0 ani. Candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea
188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cumulativ cu condiţiile
specifice. Termenul de depunere a
dosarelor este cel prevăzut de
art.49 alin.(1) din H.G. 611/2008,
cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv de 20 zile de
la data publicării anunţului în

Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Primăriei Oraş Bragadiru. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute de art.49 alin.(1) din H.G.
611/2008. Concursul începe în
data de 29.09.2016, orele 10:00 –
proba scrisă şi se desfăşoară la
sediul Primăriei Oraş Bragadiru,
judeţul Ilfov.
Anunţul, bibliografia şi tematica
de concurs se află afişate la avizierul unităţii şi pe site-ul unităţii.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei Oraş Bragadiru sau la telefon 021/4480795,
interior 113.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren stradal, 1540 mp,
comuna Dobreşti - Argeş. Tel.
0744498374.

CITAȚII
l Doamna Valusca Simona-Georgeta, domiciliată în comuna
Măldăieni, judeţul Teleorman este
chemată la data de 06.09.2016,
orele 9,00 la Judecătoria Roşiorii
de Vede în calitate de pârâtă în
dosarul de divorţ nr. 186/292/2016
reclamant fiind Valusca Costica.
l Sagheer Ahmad, domiciliat în
Cipru, Fiat14onyx, Court Chrisopolitissis10, Localitatea Larnaca
6015, este chemat la Judecătoria
Lieşti, jud.Galaţi, în ziua de
29.09.2016, pentru divorţ, în
proces cu Stan Dumitra, în
dosarul 1183/838/2015.
l Domnul Crăciun Mitica, domiciliat în comuna Călmăţuiu de
Sus, judeţul Teleorman este
chemat la data de 27.09.2016,
orele 9,00 la Judecătoria Roşiorii
de Vede în calitate de pârât în
dosarul civil nr. 953/292/2016 de
succesiune reclamant fiind
Crăciun Marin.
l Domnul Rusu Iulian domiciliat
în comuna Beuca, sat Beuca,
judeţul Teleorman este chemat la
data de 4.10.2016, orele 9,00 la
Judecătoria Roşiorii de Vede în
calitate de pârât în dosarul civil
nr. 1419/292/2016 având ca obiect
partaj succesoral, reclamantă
fiind Cojocaru Eugenia.
l Reclamanții Vornicu Petronel–
Gabriel și Vornicu Radu anunță
deschiderea procedurii de declarare a morții intimatului Vornicu
Petru, Dosar nr. 20300/245/2016,
Judecătoria Iași, complet C14, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Iași,
str. Columnei nr.21, bl.T7, et.3,
ap.13, jud. Iași. Invităm orice
persoană care deține informații
despre cel dispărut să le comunice
instanței de judecată.
l Pârâtul Freund Siegfried Iosef
este chemat la Judecătoria
Braşov, în data de 14.09.2016, ora
09.00, sala J1, în dosarul civil nr.
2699/197/2013, cu menţiunea
pentru interogatoriu, având ca
obiect procesul de succesiune şi
ieşire din diviziune intentat de
reclamantul Căpăţână Alexandru
Aurel.
l Numitul Gîrbaciu Antonie, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
municipiul Rm. Vâlcea, str. Republicii, bl. I9, sc. B, ap. 19, jud.
Vâlcea, este citat la Judecătoria

Rm. Vâlcea, în data de 03.10.2016,
ora 9.00, completul CIV-C14, în
calitate de pârât în dosarul nr.
1539/288/2016, având ca obiect
pretenții, reclamant fiind Municipiul Râmnicu Vâlcea.

SOMAȚII
l Pârâtului Mucioiu Ilie i se
aduce la cunoştinţă că, prin
sentinţa civilă nr.23 din 16 ianuarie 2009 pronunţată de Judecătoria Bălceşti, jud.Vâlcea, în dos.
nr.1310/185/2008, a fost admisă
cererea de divorţ formulată de
reclamanta Mucioiu Liliana-Daniela, urmând ca pârâtul să-şi reia
numele „Stan”.
l Se aduce la cunostiinţă că pe
rolul Judecatoriei Arad se afla
dosarul nr. 5135/55/2016, cu
termen de solutionare data de 14.
09.2016, avand ca obiect uzucapiune, formulata de reclamantii
Veres Elisabeta si Petrovici
Mateiu, pentru constatarea
dobandiriide catre acestia prin
uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului indentificat in CF 310835 Pecica ( nr.
vechi Rovine ) nr.top 1116/b-4/1 si
cad C1 ,situat in Pecica , la nr.
administrative 837, reprezentand
teren intravilan in suprafata de
216mp si casa cu nr. 837 inscris in
CF la A1 si A1.1. Persoanele interesate pot face opozitie la
numarul de dosar indicat mai sus
in termen de o luna de la data
publicarii prezentei , in caz
contrar Judecatoria va pasi la
judecata.

DIVERSE
l S.C. Veroniki Ecogrup S.R.L.,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul “Construire fabrică de
producţie folie termoformabilă
din PET şi casserole termoformabile din PET, spaţii birouri, anexe,
amenajare şi împrejmuire teren”,
propus a fi amplasat în com.
Conteşti, sat Bălteni, jud.Dâmboviţa. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate

la sediul A.P.M.Dâmboviţa din
Municipiul Târgovişte, sat Bălteni,
nr.1, judeţul Dâmboviţa, în zilele
de luni-vineri, între orele 09.0016.00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul
A.P.M.Dâmboviţa.
l S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul “Lucrari privind punerea
in siguranta conducta ø20” Hateg
– Dealu Babii-Paroseni, zona Dealu
Babii”, propus a fi amplasat in
localitatea Dealu Babii, extravilan,
Judetul Hunedoara. Informatiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autoritatii
competente pentru Protectia
Mediului Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.
25, in zilele de luni-joi intre orele
8.00-16.00 si vineri intre orele 8-14.
Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului
Hunedoara.
l Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de
mediu. SC Oberhauser Invest SRL,
cu sediul în municipiul Baia Mare,
str. Dealul Florilor, nr. 14B, judeţul
Maramureş, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu,
pentru proiectul “IMOBIL DE
LOCUINŢE P+2, ÎMPREJMUIRE ŞI BRANŞAMENTE LA
UTILITĂŢI”, propus a fi amplasat
în municipiul Baia Mare, str.
Grănicerilor, f.n., judeţul Maramureş. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Maramureş, din
localitatea Baia Mare, str. Iza, nr.
1A, în zilele de luni – joi între orele
8 -16.30 şi vineri între orele 8-14 şi
la sediul beneficiarului. Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Maramureş.

ADUNĂRI GENERALE
l Donaris Tours S.R.L., Bucureşti, Bld. Virtuţii, bloc R4a,
parter. Nr. Înreg. ORC Mun.
Bucureşti J40/4980/1998, C.U.I.
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10595925, Atribut fiscal RO,
Capital social 10.000 lei. Convocare: Consiliul de Administraţie al
societăţii Donaris Tours SRL,
convoacă Adunarea Generală a
Asociaţilor, în şedinţa extraordinară în data de 07.09.2016, ora 11,
la sala de consiliu a Subansamble
Auto SA, din Piteşti, strada
George Coşbuc nr.59, judeţul
Argeş, cu următoarea ORDINE
DE ZI: 1)Aprobarea cesionarii de
către asociatul TPS SA în calitate
de cedent, către societatea United
Systems & Services S.R.L. Piteşti
în calitate de cesionar a unui
număr de 50 părţi sociale, cu o
valoare nominală de 10 RON
fiecare, reprezentând 5% din capitalul social al societăţii Donaris
Tours S.R.L. Bucuresti. Părţile
sociale se cesionează la valoarea
nominală de 500 lei. 2)Aprobarea
cesionării de către asociatul TPS
SA în calitate de cedent, către
societatea PS Holdings RO S.R.L.
Piteşti în calitate de cesionar a
unui număr de 50 părţi sociale, cu
o valoare nominală de 10 RON
fiecare, reprezentând 5% din capitalul social al societăţii Donaris
Tours S.R.L. Bucuresti. Părţile
sociale se cesionează la valoarea
nominală de 500 lei. 3)Ca urmare
a cesiunilor intervenite, aprobarea
retragerii asociatului cedent din
societate, acesta urmând a pierde
calitatea de asociat, între acesta şi
societate ne mai existând nici un
fel de pretenţii reciproce. 4)Aprobarea modificării prevederilor
Actului Constitutiv în sensul
eliminării menţionării asociatului
cedent TPS SA din art.1 al
Contractului de societate şi art.5
al Statutului societăţii, iar societăţile United Systems & Services
S.R.L. Piteşti şi PS Holdings RO
S.R.L. Piteşti devin asociaţi noi şi
vor fi menţionaţi la art.1 din
Contractul de societate şi art.5 din
Statutul societăţii cu numărul de
părţi sociale deţinute în urma
acestor cesiunii. 5)Aprobarea
actualizării actului constitutiv al
societăţii ca urmare a modificărilor intervenite şi mandatarea
Preşedintelui Consiliului de
Aministratie al societăţii, respectiv
dl. Badea Gheorghe, în vederea

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. 35 – S. Nr. 10825/23.08.2016. Anunțul privind vânzarea
pentru bunuri mobile. Anul 2016, luna august, ziua 22. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 13, luna septembrie, anul
2016, ora 10.00, în localitatea Fetești, str. Ceahlăului, nr. ANS 44, se vor vinde prin licitație
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC.J & J Magic Sport SRL, cu domiciliul fiscal în
comuna Stelnica, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 25360501: Denumirea bunului mobil,
descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul),
Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *);
MP Iphone 5,16 GB, 1.125 lei, 20%; Set Bermuda, 2.205 lei, 20%; Sofa 3 locuri Bermud, 990 lei, 20%;
Plasmă LG, 825 lei, 20%; Plasmă Samsung, 900 lei, 20%; Sistem monitorizare video, 1.950 lei, 20%;
Linie bucătărie, 1.275 lei, 20%; Corp anexă bar, 750 lei, 20%; Plasmă TV LG, 863 lei, 20%. Regimul și
cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute
de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Licitația se află la al doilea termen. Prețul de pornire al
licitației este diminuat cu 25% din prețul de evaluare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare
sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul
de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii
fiscali, că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0243.364.750, int.
18. Data afișări: 25.08.2016.
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semnării lui în formă actualizată,
în numele asociaţilor, în vederea
depunerii sale la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti. 6)Aprobarea mandatarii dnei. Stănescu
Beatrice-Alexandrina pentru
îndeplinirea formalităţilor şi
procedurilor prevăzute de lege la
Oficiul Registrului Comerţului,
inclusiv renunţarea la exercitarea
căilor de atac. Dna Stănescu
Beatrice-Alexandrina va îndeplini
personal sarcinile încredinţate sau
le va delega unei alte persoane,
după cum va crede de cuviinţă. 7)
Probleme în competenţa de rezolvare a Adunării Generale a Acţionarilor. În situaţia neîntrunirii
quorumului statutar la prima
şedinţă, se anunţă reprogramarea
acesteia pentru data de
08.09.2016, ora 11, în acelaşi loc şi
cu aceeaşi ordine de zi. Începând
cu data publicării prezentei,
Convocatorul, textul integral al
documentelor şi materialelor
informative cu privire la punctele
de pe ordinea de zi şi care
urmează a fi prezentate Adunării
Generale precum şi proiectul de
hotărâre a AGA sunt puse la
dispoziţia asociaţilor la sediul
societăţii, în zilele lucrătoare, între
orele 10-14, unde pot fi consultate
şi completate de aceştia. Preşedinte C.A., ing. Gheorghe Badea

LICITAȚII
l Comuna Ruginoasa, jud Iaşi,
organizează în data de 26.09.2016
, ora 11.00, licitaţie publică în
vederea concesionării suprafeţei
de 500mp teren situat în intravilanul satului Rediu, comuna
Ruginoasa, judeţul Iaşi -T-12

parcela 548. Persoanele fizice şi
juridice interesate pot achiziţiona
caietul de sarcini începând cu
data de 29.08.2016 la sediul
Primăriei Ruginoasa, de unde pot
obţine şi relaţii suplimentare la
tel.: 0232/734.361.
l SC Aniko Trans SRL, prin
lichidator judiciar anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a
bunului imobil situat in com.
Bucov, sat Bucov, str. Sos. DN1B,
F.N, T 56, P2249/7;8;9;10;11, jud.
Prahova, compus din teren intravilan, in suprafata masurata de
27.630 mp, din acte 27.863,
compus din teren, hala industriala
C1, cladire paza, platforma
decantor, imobilul dispune de
bransamente la toate retelele
tehnico-edilitare existente in zona
(apa, gaze, energie electrica, fosa
septica) la pretul de 1.451.320 lei
(fara TVA). Pretul de pornire al
licitatiei este redus cu 35% din cel
stabilit in raportul de evaluare.
Licitatia are loc in baza Adunarilor Creditorilor din: 04.08.2015,
30.09.2015, 10.11.2015,
14.01.2016, 30.03.2016,
19.05.2016, 05.07.2016 si
23.08.2016. Licitaţiile vor avea loc
pe data de: 29.08.2016, 08.09.2016
si 18.09.2016 orele 13.00 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl.
33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova.
Relaţii suplimentare la
0344104525.
l SC Aniko Trans SRL, prin
lichidator judiciar anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a
bunurilor mobile aflate in patrimoniul societatii debitoare. Pretul
de pornire al licitatiei este redus
cu 35% din cel stabilit in raportul
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de evaluare. Licitatia are loc in
baza Adunarilor Creditorilor din:
04.08.2015, 30.09.2015,
10.11.2015, 14.01.2016,
30.03.2016, 19.05.2016, 05.07.2016
si 23.08.2016. Licitaţiile vor avea
loc pe data de 29.08.2016,
08.09.2016 si 18.09.2016 orele
13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud.
Prahova. Relaţii suplimentare la
telefon 0344104525.
l S.C. Com Just SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela,
anunţă scoaterea la vânzare, a
activelor societăţii debitoare, după
cum urmează: activul nr.1: Spaţiu
comercial la parter de bloc P+4E
(magazin alimentar). Adresa:
Botoşani, str. T. Vladimirescu nr.
1, parter, Judeţul Botoşani cu
număr cadastral 1255/0;3/2.
Suprafaţă construită: 53,42mp
vânzarea se va face prin licitatie
publica cu strigare, cu preţul de
pornire redus la 27.975 euro (fără
TVA) respectiv 128.956,36lei (
fara TVA). Persoanele care
pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să anunţe lichidatorul judiciar înainte cu minim
5(cinci) zile raportat la data stabilită pentru vânzare, la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc in Iaşi, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, ÎN data de
01.09.2016 ora 16:30, şi se va
desfăşura în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei şi
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 10.04.2015. Adjudecarea se va face în conformitate
cu prevederile Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a licitaţiei. Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata
preţului de adjudecare in
termenul stabilit prin Regulamentul de organizare şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt
obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie
de participare la licitatie in

procent de 10% din pretul de incepere a licitatiei. Garantia se va
depune in numerar, prin plata in
contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licitaţie,
potenţialii cumpărători trebuie să
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Iaşi, Str. Vasile
Lupu Nr. 43, jud. Iaşi, până la
data de 01.09.2016 ora 14:00.
Relaţii suplimentare se pot obţine:
C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890, Fax
0232/240890
l S.C. Energy B.V. S.R.L., prin
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează: Activul
NR.1: teren curți-construcții
situat în orașul Broșteni, sat
Neagra, județul Suceava, în
suprafață de 1.120mp, imobil
identificat cu număr cadastral
30189, înscris în CF 30189 a
comunei Broșteni. Terenul se
învecinează la nord și est cu
orașul Broșteni, la sud cu drumul
de acces și la vest cu râul Neagra.
vânzarea se va face prin licitatie
publica cu strigare, cu preţul de
pornire de 50% din valuarea
evaluată, de 22.350,00 lei (fara
TVA). Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt
cu 5 zile înainte de data licitației,
la sediul lichidatorului judiciar
din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din
Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud.
Iaşi, ÎN data de 01.09.2016 ora
16:30, şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de
vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
20.11.2015. Adjudecarea se va
face în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare
şi desfăşurare a licitaţiei., Regulament ce poate fi consultat atat la
dosarul cauzei cat si la sediul
lichidatorului. Adjudecatarul va fi
ţinut la plata preţului de adjudecare in termenul stabilit prin

Regulamentul de organizare şi
desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii
sunt obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie
de participare la licitatie in
procent de 10% din pretul de incepere a licitatiei. Garantia se va
depune in numerar, prin plata in
contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licitaţie,
potenţialii cumpărători trebuie să
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Iaşi, Str. Vasile
Lupu Nr. 43, jud. Iaşi, până la
data de 01.09.2016 ora 15:00.
Relaţii suplimentare se pot obţine:
C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890 ; 0742/109890, Fax
0232/240890
l 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.
Organizatorul licitaţiei: Direcţia
Silvică Sibiu cu sediul în localitatea Sibiu, str. Calea Dumbrăvii,
n r. 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 desfăşurării licitaţiei: 12.09.2016 începând cu ora 13:00. Locul
desfăşurării licitaţiei: Hotel
Dumbrava, Loc. Sibiu, Pădurea
Dumbrava, nr. 14. Tipul licitaţiei:
licitaţie publică cu prezentarea
ofertelor în plic închis şi sigilat.
Licitaţia este organizată şi se va
desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.
924/2015 cu modificările şi
completările ulterioare. Data şi
ora organizării preselecţiei:
01.09.2016 începând cu ora 800.
Data şi ora-limită până la care
poate fi depusă documentaţia
pentru preselecţie şi înscrierea la
licitaţie: - pentru preselecţie: data
31.08.2016 ora 16:30 ; - pentru
licitaţie: data 12.09.2016 ora 1200.
Lista partizilor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei
pentru fiecare partidă/lot sunt
afişate la sediul organizatorului şi
pe site-ul www.rosilva.ro, după

Pr imăr ia Mu nicipiului Tâ rgu Ji u anunţă organizarea de licitații deschise pentru
concesionarea următoar elor bunuri :
- teren în suprafață de 234 mp situat în Municipiul Târgu Jiu, Strada Elvira Godeanu, Nr. 34
destinat construirii de locuință;
- 2 loturi de teren cu suprafețe de 40.000 mp si 13.090 mp situate în Municipiul Târgu Jiu, Zona
Ciocârlău destinate realizării de activități de producție si/ sau prestări servicii;
- teren în suprafață de 2 mp situat în Municipiul Târgu Jiu, Strada Nicolae Titulescu, destinat
amplasării unui panou publicitar.
Documentaţiile de atribuire se obţin de la Biroul Licitaţii din cadrul Primăriei Municipiului Târgu
Jiu, pe suport de hârtie, contra cost.
Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: direct de la sediul primăriei, Biroul Licitaţii şi Achiziţii Publice, etaj 2,
camera 25.
Costul documentaţiei de atribuire este 50 lei şi se achită la casieria primăriei sau ordin de plată în
contul RO30TREZ24A510103200101X deschis la Trezoreria Târgu Jiu.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.09.2016, ora 12.
Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic închis cu adresa de înaintare a ofertei, în
conformitate cu cerinţele din documentaţia de atribuire.
Data limită de depunere a ofertelor: 15.09.2016, ora 10:00.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele se depun la sediul concedentului Primăria
Municipiului Târgu Jiu, B-dul Constantin Brâncuşi, nr. 19, parter, camera C.I.C.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, original.
Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.09.2016, ora
13:00, Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Târgu Jiu, etaj 1.
Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial Partea a VI a.
Relaţii suplimentar e se obţin de la Bir oul Licitaţii din cadrul Primăriei Municipiului Târgu
J iu, tel. 0253/205036.

caz. Volumul total de masă
lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 19413 m3, din care: pe
natură de produse: - produse
principale: 13097 (m3); - produse
secundare: 4771(m3); - produse de
igienă: 206 (m3); - produse accidentale: 1339 (m3); şi, respectiv,
pe specii şi grupe de specii: - răşinoase: 5370 (m3); - fag: 6386 (m3);
- stejari: 2489(m3); - diverse tari:
4779 (m3); - diverse moi: 389
(m3). Volumul total de masă
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 252,5 mc, din care pe sortimente: - lemn pentru furnire
estetici: 0 mc; - lemn pentru
furnire tehnice: 0 mc; - lemn
pentru cherestea 251 mc; - lemn
rotund si despicat pentru industria celulozei si hârtiei: 0 mc; lemn pentru mina : 0 mc; - lemn
pentru PAL si PFL:0; - lemn
rotund de foioase si răşinoase
pentru construcţii: 0 mc; - lemn de
foc: 0 mc; - grinzi din lemn: 0 mc;
- cherestea de foioase: 1,5 mc şi
respectiv pe specii şi grupe de
specii: - răşinoase: 0 mc; - fag: 202
mc; - stejar, gorun: 1,5 mc; - cer,
gârniţa : 0 mc; - salcâm: 0 mc; cireş: 0 mc; - paltin: 0 mc; frasin: 0 mc; - tei: 0 mc; - plop: 0
mc; - diverse tari: 0 mc; - diverse
moi: 49 mc. Masa lemnoasă pe
picior/ materialele lemnoase fasonate oferite spre vânzare provine
din fondul forestier proprietate
publică a statului certificat FSC®
(FSC – C109255). Masa lemnoasă
pe picior şi masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după
încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi,
în condiţiile prevăzute de
prezentul regulament şi de alte
reglementări în vigoare. Caietul
de sarcini poate fi procurat de la
sediul organizatorului licitaţiei
începând cu data de: 22.07.2016.
Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea 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 participa operatorii economici
admişi de Comisia de preselecţie.
3. Operatorul economic participant la licitaţie trebuie să achite
separat, anterior începerii 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 participare la licitaţie în valoare de
180,00 lei; - o garanţia de contractare în cuantum de 5% din
valoarea de pornire la licitaţie
pentru volumul de masă lemnoasă
pe picior/ material lemnos fasonat
pe care intenţionează să îl
cumpere. Documentele privind
constituirea garanţiei de contractare precum şi a achitării tarifului
de participare la licitaţie se vor
depune la secretariatul comisiei de
licitaţie anterior începerii şedinţei
de licitaţie. Neîndeplinirea condiţiilor amintite mai sus determină
interzicerea participării la licitaţie
a operatorului economic. 4. 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
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de contractare aferente. 5. 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. 6.
Grupajele de partizi sunt detaliate
în Caietul de sarcini aferent licitaţiei precum şi în lista partizilor
oferite la licitaţie. Pentru informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: Alin
Anghel, număr de telefon:
0269232981, fax: 0269241804.
l 1.Denumirea, adresa, numărul
de telefon/fax,adresa de e-mail ale
autorității contractante și ale biroului de la care se poate obține,după caz,informații
suplimentare: Consiliul Local al
Comunei Valea Iașului, Județul
Argeș, cu sediul în comuna Valea
Iașului, sat Valea Iașului, nr.126,
județul Argeș, cod poștal: 117795,
cod fiscal: 4121986, tel/fax:
0248.724.411, e-mail: primaria_
viasului@yahoo.com. 2.Hotărârea
privind stabilirea modalității de
gestiune: -HCL nr. 30/27.04.2016
privind atribuirea în gestiune
delegată a serviciului de transport
public local de persoane prin
curse regulate în Comuna Valea
Iașului; -Ordinul nr.263/2007
privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de
atribuire a contractelor de dele-

gare a gestiunii serviciilor de
transport public local. 3.Aria teritorială, trasee, grup de trasee:
Comuna Valea Iașului -următoarele trasee: traseul 1- Mustățești
(Dr.Oetker)- Cerbureni Sat și
retur; traseul 2- Mustățești (Dr.
Oetker)- Valea Uleului și retur;
traseul 3- Fabrica de Cărămidă
(Valea Iașului)- Borovinești și
retur, descrise în caietul de sarcini.
4.Serviciul/activitatea care
urmează să fie prestart /prestată /
furnizat /furnizată/ detaliat/detaliată pe activități: Transporturi
urbane, suburbane și metropolitane de călători cod CAEN4931.
5.Durata contractului de delegare
a gestiunii: 3 ani. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon și de
fax și adresa de e-mail ale bioroului/persoanei de la care se poate
solicita documentația de delegare,
precum și modalitățile de obținere
a documentației: Documentația
de delegare se poate obține de
către persoanele interesate în
urma unei solicitări de participare
la procedura de atribuire de la
sediul Primăriei comunei Valea
Iașului, sat Valea Iașului, nr.126,
județul Argeș- Birou Secretar, tel/
fax: 0248.724.411, e-mail:
primaria_viasului@yahoo.com.
7.Termenul limită de depunere a
ofertelor,data și ora,adresa la care
se depun/transmit ofertele:
27.09.2016, orele 14.00, Primăria
Comunei Valea Iașului, sat Valea
Iașului, nr. 126, județul Argeș. 8.
Data,ora și locul deschiderii ofertelor: 28.09.2016, orele 10.00,
Primăria Comunei Valea Iașului,
sat Valea Iașului, nr.126, județul
Argeș. 9.Dacă este cazul,garanțiile

solicitate: Cuantumul garanției de
participare la licitație este de 500Lei,
ce se poate achita în numerar la
casieria Primăriei Comunei Valea
Iașului,cu OP în contul:
RO38TREZ04821180250XXXXX
sau scrisoare de garanție. 10.
Durata de valabilitate a ofertei: 30
zile calendaristice.
l 1.Denumirea, adresa, numărul
de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului
de la care se pot obţine, după caz,
informaţii suplimentare: Comuna
Auşeu, localitatea Auşeu, nr.32,
j u d e ţ u l B i h o r, t e l e f o n :
0040259.447.036, fax:
0040259.447.036, email: primariauseu@yahoo.com. 2.Hotărârea
privind stabilirea modalităţii de
gestiune: H.C.L. nr.43 din
27.04.2016, H.G. nr.717/2008.
3.Aria teritorială unde urmează a
se presta /furniza serviciul/activitatea: localitatea Luncşoara,
judeţul Bihor. 4.Serviciul /activitatea care urmează să fie prestart /
prestată/ furnizat/furnizată/
detaliat/detaliată pe activităţi:
Delegarea gestiunii serviciului de
apă şi canalizare din aria administrativ-teritorială a comunei
Auşeu, Judeţul Bihor, -serviciu de
alimentare cu apã cuprinde totalitatea activitãţilor necesare pentru:
captarea apei brute, din surse de
suprafaţã sau subterane; tratarea
apei brute; transportul apei potabile şi/ sau industriale; înmagazinarea apei; distribuţia apei
potabile şi/ sau industriale; -serviciul de canalizare cuprinde totalitatea acţiunilor şi activitãţilor
necesare pentru: colectarea,

transportul şi evacuarea apelor
uzate de la utilizatori la staţiile de
epurare; epurarea apelor uzate şi
evacuarea apei epurate în emisar;
colectarea, evacuarea şi tratarea
adecvatã a deşeurilor din gurile de
scurgere a apelor pluviale şi asigurarea funcţionalitãţii acestora;
evacuarea, tratarea şi depozitarea
nãmolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activitãţile
prevãzute mai sus; evacuarea
apelor pluviale şi de suprafaţã din
intravilanul localitãţilor. 5 .Durata
contractului de delegare a gestiunii: 20 de ani. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon şi de
fax şi adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate
solicita documentaţia de delegare,
precum şi modalităţile de obţinere
a documentaţiei: Registratura
Primăriei Auşeu, localitatea
Auşeu, nr.32, tel 0040259.447.036,
fax: 0040259.447.036, Comuna
Auşeu, judeţul Bihor, persoană de
contact: Cuc Aurel. 7.Dacă este
cazul, costul şi condiţiile de plată
în vederea obţinerii documentaţiei
de delegare: Nu este cazul. 8.
Termenul limită de depunere a
ofertelor, data şi ora, adresa la
care se depun/transmit ofertele:
data 28.09.2016, ora 10:00,
Primăria Auşeu, localitatea
Auşeu, nr.32, Comuna Auşeu,
judeţul Bihor. 9.Data, ora şi locul
deschiderii ofertelor: data
28.09.2016, ora 11:00, Primăria
Auşeu, localitatea Auşeu, nr.32,
Comuna Auşeu, judeţul Bihor. 10
Dacă este cazul, garanţiile solicitate: 2.500 de lei, Comuna Auşeu,
localitatea Auşeu, nr.32, judeţul
Bihor, cod fiscal: 4390488, Trezo-

reria
Aleşd,
cont:
RO45TREZ0815006XXX000046.
11.Durata de valabilitate a ofertei:
90 de zile. 12.Pagina web pe care
este disponibilã documentaţia:-.

MATRIMONIALE
l He, 65 J/192/85 is searching
sportive, slim and naturally
women about 35-45 who wants to
live in Germany/ Munich. lifetravel@web.de.

PIERDERI
l Pierdut Atestat Profesional
transport marfa si persoane pe
numele Curelea Cristian. Declar
nul
l Pierdut Adeverinta achitare
integrala pe numele Tonescu Ion si
Tonescu Anicuta. O declar nula.
l Pierdut Contract vanzare
cumparare nr. 7295/1991, pe
numele Gheorghe Mihaela. Il
declar nul.
l Pierdut atestate profesionale
transport marfă, persoane, ADR,
agabaritic, eliberate de ARR Argeş
, pe numele de Balaban Alexandru,
domiciliat în com. Boteni, jud.
Argeş. Se declară nule.
l Subsemnatul Băncescu Marius,
declar apierdut Certificat Pregătire
Profesională Conducător Auto. Se
declară nul.
l Pierdut Atestat persoana desemnata sa conduca activitati auto
AMPI nr. 13382 emis pe numele
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Stan Stefan. Il declar nul.
l Pierdut Certificat Inregistrare
Cabinet Medical Veterinar cu nr. in
RU 128 /25.05.2004. Il declar nul.
l Pierdut Certificat Inregistrare
Punct Farmaceutic Veterinar cu
nr. in 126 /25.05.2004. Il declar nul.
l Declar pierdute chitanţiere:
carnet nr.3084, seria 154180 până
la 154200 şi carnet nr.3283, seria
164124 până la 164150, aparţinând
SC Onedia Distributions SRL,
CUI:14008780. Se declară nul.
l Declar pierdute la data de
05.08.2016 chitanţiere: carnet
nr.3084, seria 154180 până la
154200 şi carnet nr. 3283, seria
164124 până la 164150, aparţinând
SC Onedia Distributions SRL,
CUI:14008780. Se declară nule.
l S.C. ALKAN TABAN S.R.L.
cu sediul în sat Afumaţi, comuna
Afumaţi, Ilfov, C.U.I. 32297245,
declară pierdută şi nulă factura
FAL 0000540 necompletată şi
ştampilată, toate cele 3 pagini,
începând cu data de 20.08.2016.
l Declar pierdut (nul) permis de
conducere categoria B seria
00379126 eliberat de S.R.P.C.I.V.
Ti m i ş p e n u m e l e B o l i a c u
Neculai.

DECESE
Spitalul Clinic Colentina regretă
trecerea în nefiinţă a distinsului
colaborator Ec. Buzduga Dumitru.
Sincere condoleanţe familiei!
publicitate

