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OFERTE SERVICIU
Angajăm strungar CNC, experienţa 
minim 5 ani, zona Militari, Bucureşti. Tel. 
0747.974.894.

Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajea-
ză:-recepţioner, animator (fire sociabilă şi 
sportivă), şef de sală, ospătar, cameristă. 
0722.268.866

Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează: 
electrician, muncitor întretinere, zugrav. 
0722.268.866.

Universal Talent Solutions angajează în 
condiţii excelente măcelari profesionişti în 
Irlanda şi Anglia. În vedera ocupării 
acestor posturi organizăm o probă de lucru 
la Bucureşti, 1 august 2015, strada: Indus-
triilor, nr.213, Chiajna, Podul Dragomi-
reşti. Pentru mai multe detalii sunaţi la 
003.538.710.069.55, Daniela Ciurezu.

Companie din industria printului publi-
citar angajează operator print imprimante 
industriale şi lucrător manual/finisor. 
Cerinţe: minim 1 an în domeniul printului/
producţiei publicitare, îndemânare, 
răbdare, atenţie la detalii, rapiditate, serio-
zitate. Contact:0729.052.804.

SC Arezzo Sky SRL, societate specializată 
în IT, scoate la concurs postul de 
MANAGER PROIECT INFORMATIC. 
Toate informaţiile în legătură cu acest post 
vor fi solicitate la numărul de telefon 
031.228.75.44. Este necesară transmiterea 
unui CV în limba română sau engleză la 
adresa de e-mail careers@arezzosky.com. 
Vor fi luate în consideratie pentru selecţie 
toate CV-urile transmise până la data de 
29.07.2015. Interviul va avea loc, la sediul 
societăţii, în data de 30.07.2015, în inter-
valul orar 11.00-14.00, în baza CV-urilor 
selectate.

Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală, cu 
sediul în Bucureşti, strada Apolodor nr.17, 
sector 5, organizează în data de 31 august 
2015 orele 11:00 (proba scrisă), concurs 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante de consilier clasa I gradul 
profesional superior (6 posturi), expert 
clasa I gradul profesional principal (3 
posturi), expert clasa I gradul profesional 
asistent (1 post), expert clasa I gradul 
profesional debutant (1 post) si de referent 
clasa III gradul profesional superior (1 
post) din cadrul Direcţiei generale de 
investiti, achizitii publice si servicii interne. 
Depunerea dosarelor de participare la 
concurs se va face în termen de 20 zile de 
la data publicării prezentului anunţ. 
Condiţiile de participare şi desfăşurare a 
concursului, bibliografia, precum şi alte 
informaţii necesare desfăşurării concur-
sului sunt afişate la sediul agenţiei şi publi-
cate pe pagina de internet a ministerului 
- portalul ANAF. Relatii suplimentare la 
Direcţia generală de organizare şi resurse 
umane, telefon 319.97.59 /int. 2047, 2026, 
2492.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Bacău cu sediul în Bacău, 
str.I.S.Sturza, nr.63, scoate la concurs, în 
zilele de 01.09.2015 (proba scrisă) şi 
03.09.2015 (interviul), la sediul agenţiei 
următorul post  vacant: Expert clasa I, 
grad profesional asistent  – AL Bacău, 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante: Pregătire de speciali-

tate – studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minim 1 an; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power Point, 
Internet; Abilităţi, calităţi, aptitudini 
speciale: Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate. Programul concur-
sului:  01.09.2015 – ora 09:00 – proba 
scrisă; 03.09.2015 – ora 12:00 – interviul. 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Bacău

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Teleorman cu sediul în 
Alexandria, str.Dunării, nr.1, scoate la 
concurs, în zilele de 31.08.2015 (proba 
scrisă) şi 02.09.2015 (interviul), la sediul 
agenţiei următorul post  vacant: Referent 
clasa III, grad profesional superior  – 
Punct de Lucru Zimnicea, Condiţii speci-
fice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – studii 
medii liceale finalizate cu diploma de baca-
laureat; Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice : 
minim 9 ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, Internet; Abili-
tăţi, calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă 
şi creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, seriozi-
tate. Programul concursului: 31.08.2015 – 
ora 09:00 – proba scrisă; 02.09.2015 – ora 
12:00 – interviul. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –
III– a, la sediul AJOFM Teleorman.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 
45/2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale anunţă scoaterea la concurs a 
3 (trei) funcții publice de execuție vacante 
la Direcţia Generală Dezvoltare Rurală– 
Autoritatea de Management pentru 
PNDR din cadrul aparatului propriu, în 
data de 11.08.2015, ora 10,00, proba scrisă. 
Condițiile specifice de ocupare sunt: -1 
post consilier principal: Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
ştiințe inginereşti; Vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 5 ani; Cunoştințe de 
operare/ programare pe calculator: operare 
Windows/ Office, Internet– nivel mediu; 
Limbi străine: engleză/ franceză- nivel 
mediu. -1 post consilier superior: Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ştiințe sociale, 
ştiințe inginereşti; Vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 9 ani; Cunoştințe de 
operare/ programare pe calculator: operare 
Windows/ Office, Internet– nivel mediu; 
Limbi străine: engleză/ franceză- nivel 
mediu. -1 post consilier debutant: Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ştiințe ingine-
reşti; Cunoştințe de operare/ programare 
pe calculator: operare Windows/ Office, 
Internet– nivel mediu; Limbi străine: 
engleză/ franceză- nivel mediu. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la secreta-
riatul comisiei de concurs în termen de 8 
zile, de la data publicării (29 iulie 2015). 
Bibliografia, condiţiile specifice de partici-
pare precum şi actele solicitate candida-

ţilor pentru dosarul de înscriere vor fi 
afişate la sediul instituţiei din B-dul. Carol 
I nr. 2-4, sector 3 Bucureşti şi vor fi publi-
cate pe pagina de web www.madr.ro. 
Concursul va avea loc la sediul Ministe-
rului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

În conformitate cu prevederile art. 7 din 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
Autoritatea Rutieră Română- A.R.R, cu 
sediul în b-dul Dinicu Golescu nr. 38, 
sector 1 Bucureşti, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante: -referent de speciali-
tate gradul II- Agenţia A.R.R. Bistriţa- 
Năsăud- (1 post). Condiţiile de participare: 
pregătire de bază: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă: ştiinţe inginereşti/ 
economice/ juridice; vechime în speciali-
tate: minim 1 an; cunoştinţe operare calcu-
lator: MS Office, Internet, nivel mediu. 
-referent debutant- Agenţia A.R.R. Dolj- 
(1 post). Condiţiile de participare: pregă-
tire de bază: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă: ştiinţe inginereşti/ economice/ 
juridice; vechime în specialitate: nu este 
cazul; cunoştinţe operare calculator: MS 
Office, Internet, nivel mediu. -referent de 
specialitate gradul II -Agenţia A.R.R. 
Tulcea- (1 post). Condiţiile de participare: 
pregătire de bază: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă: ştiinţe inginereşti/ 
economice/ juridice; vechime în speciali-
tate: minim 1 an; cunoştinţe operare calcu-
lator: MS Office, Internet, nivel mediu. 
-director- Direcţia Juridică, Petiţii şi 
Relaţii Internaţionale- (1 post). Condiţiile 
de participare: pregătire de bază: studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă: ştiinţe 
juridice; vechime în specialitate: minim 5 
ani; cunoştinţe operare calculator: MS 
Office, Internet, nivel mediu. -referent de 
specialitate gradul IA -Direcţia Licenţiere 
şi Autorizare- Serviciul Registrul Elec-
tronic European şi Restituire Acciză- 
Biroul Restituire Acciză- (1 post). 
Condiţiile de participare: pregătire de 
bază: studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă: ştiinţe inginereşti /economice; 
vechime în specialitate: minim 7 ani; 
cunoştinţe operare calculator: MS Office, 
Internet, nivel mediu. Dosarele de concurs 
se depun la sediul Autorităţii Rutiere 
Române- A.R.R., b-dul Dinicu Golescu nr. 
38, sector 1 Bucureşti, până la data de 
12.08.2015 ora 16.30. Concursul va consta 
în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor 
de înscriere; b) proba scrisă -proba scrisă 
va avea loc la sediul central al Autorităţii 
Rutiere Române- A.R.R., b-dul Dinicu 
Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti, în data 
de 20.08.2015 ora 10.00; c) interviul -inter-
viul se va susţine la sediul central al Auto-
rităţii Rutiere Române- A.R.R., b-dul 
Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti, 
în data de 26.08.2015 ora 10.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
0213134853 Serviciul Resurse Umane. 
Bibliografia şi alte informaţii necesare 
desfăşurării concursului sunt afişate la 
sediul instituţiei şi pe site-ul www.arr.ro. 
Dosarele de concurs se depun în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunţ, la sediul autorităţii.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Anticariat Aurora cumpărăm cărţi vechi şi 
noi, tablouri, icoane vechi, grafică porţelan, 
sfetnice, argintărie, afişe, manuscrise, cărţi 

poştale vechi, diverse obiecte vechi, depla-
sare la domiciliu. 0751.22.11.66.

CITAȚII
Se citează Mendra Sandor, Mendra Janos, 
Mendra Mariana, Tohanean Isztina, Bori-
cean Alexe, Boricean Susana, născută 
Hosu Sporea Istina, născută Tohanean, 
Hosu Alexe Sandu, cu domiciliul necu-
noscut, în calitate de pârâţi, în contradinc-
toriu cu reclamanta Marin Petruţa, în 
dosar civil nr. 489/248/2011, având ca 
obiect obligaţie de a face, uzucapiune, la 
Judecătoria Întorsura Buzăului, Întorsura 
Buzăului, str. Hanului, Nr. 4, jud. Covasna, 
termen de judecată 23.09.2015, CC3, ora 9.

Paratul Bâzgă Mihai -Răducu, domiciliat 
in Sat Bosia, Com. Ungheni, judetul Iasi 
(la fam Bâzgă Lucia), este citat la Judeca-
toria Iasi, cu sediul in Str. Anastasie Panu 
nr. 25, completul C22 M, ora 8,30, la data 
d e  0 8 . 0 9 . 2 0 1 5 ,  i n  d o s a r u l  n r. 
16623/245/2014, in proces cu Bâzgă Elena 
pentru divort -revenirenume, exercitarea 
autoritatii parintesti asupra minorei Bâzgă 
Diana Elena, plata pensiei de intretinere, 
program vizitare minor.

DIVERSE
S.C. Rafa Plast S.R.L. cu sediul în Bucu-
reşti, Bd. 1 Mai nr.53, Pavilion Adminis-
trativ, etaj 3, Camera 301, sector 6, 
înregistrată la O.R.C. Bucureşti sub nr. 
J40/7379/2015, având C.U.I. 34664283, 
telefon/ fax 021.413.10.75, anunţă că a 
depus la Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, documentaţia tehnică 
pentru obţinerea autorizaţiei de mediu 
pentru desfăşurarea activităţii  de 
producţie Cod CAEN 2221 -Fabricarea 
plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din 
material plastic pe amplasamentul din 
Bucureşti, Bd. 1 Mai nr.53, Sector 6  
clădirea „CORP Depozitare şi Post 
TRAFO”. Eventualele sugestii sau obser-
vaţii se vor depune în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Splaiul Independenţei, nr.294, Corp B, 
Sector 6, Bucureşti, Cod 060031, Web site: 
http://www.anpm.ro/; E-mail: office@
anpm.ro;  telefon:  021-207.11.01; 
021-207.11.02; Fax: 021-207.11.03,  în 
termen de 15 zile de la apariţia prezentului 
anunţ.

SC OMV Petrom SA – E&P reprezentată 
prin SC Premium SA prin Toderică 
Gabriel, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul “Lucrări de 
amplasare şi racordare Post Trafo, 
compresor şi coş de gaze, reamplasare 
conducte tehnologice aferente Parc 20 
Scurtu Mare” propus a fi amplasat în 
comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Teleorman din Alexan-
dria, str. Dunării nr. 1, judeţul Teleorman 
în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi 
vineri între orele 8.00-14.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

Programul Operaţional Sectorial „Creş-
terea Competitivităţii Economice” -co-fi-
nanţat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională „Investiţii pentru 
viitorul dumneavoastră” Anunţ Privind 
Finalizarea Proiectului POSCCE cu Titlul 
“Centrală fotovoltaică de producere a 
energiei electrice din conversia energiei 
solare, în localitatea Miroslava, judeţul 
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Iaşi”. Miroslava, 31.07.2015. Primăria 
comunei Miroslava, cu sediul în judeţul 
Iaşi, localitatea Miroslava, comuna Miro-
slava, B-dul Constantin Langa Nr. 93, CP 
707305 a derulat, începând cu data de 
13.10.2013, proiectul “Centrală fotovol-
taică de producere a energiei electrice din 
conversia energiei solare, în localitatea 
Miroslava, judeţul Iaşi“, co-finanţat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională, 
în baza contractului de finanţare 60 
RES/14.10.2013 încheiat cu Ministerul 
Economiei prin Departamentul pentru 
Energie in calitate de Organism Interme-
diar Pentru Energie, in numele si pentru 
AM POSCCE, Program POSCCE -2007-
2013- Axa Prioritară 4 ”Creşterea eficienţei 
energetic şi a securităţii furnizării în 
contextul combaterii schimbărilor clima-
tice”, Domeniul Major de Intervenţie 4.2 
”Valorificarea resurselor regenerabile de 
energie pentru producerea energiei verzi”, 
Operaţiunea “Sprijinirea investiţiilor în 
modernizarea şi realizarea de noi capacităţi 
de producere a energiei electrice şi termice 
prin valorificarea resurselor energetice 
regenerabile: a biomasei, a resurselor hidro-
energetice (în unităţi cu putere instalată 
mai mică de 10 MW), solare, eoliene, a 
biocombustibilului, a resurselor geotermale 
şi a altor resurse regenerabile de energie”. 
Valoarea totală a proiectului conform 
Contract de finanţare este de 26.573.831,52 
Lei din care: Valoare eligibilă= 21.062.640 
Lei din care fonduri FEDR =18.164.420,74 
Lei, cofinantare Bugetul de stat= 
2.476.966,46 Lei, cofinanţare buget local= 
421.252,80 Lei, Valoare neeligibilă= 
5.511.191,52 Lei. Valoarea totală finală a 
proiectului după implementare este de 
23.508.544,15 lei, din care: -asistenţa finan-
ciară nerambursabilă este de 19.016.458,49 
lei fără TVA (FEDR =16.352.603,31 lei, 
Bugetul de Stat= 2.229.906,52 Lei), -cofi-
nanţare din Bugetul local= 433.948,66 Lei. 
Proiectul s-a implementat în România, 
Regiunea Nord- Est, Judeţul Iaşi, Locali-
tatea Miroslava, în perioada 13.10.2013– 
30.07.2015. Au fost realizate obiectivele 
proiectului conform Contract de finanţare 
60RES/14.10.2013, fiind atins scopul 
propus prin implementarea  proiectului, 
respectiv: Obiective: realizarea pe un teren 
în suprafaţa de 5 ha a unei Centrale foto-
voltaice de producere a energiei electrice 
din conversia energiei solare, cu puterea 
nominală de 1000 KWp. Scopuri atinse: 
-reducerea dependenţei de resursele de 
energie primară (în principal combustibili 
fosili) şi îmbunătăţirea siguranţei în aprovi-
zionare cu energie electrică; -protecţia 
mediului prin reducerea emisiilor poluante; 
-introducerea în circuitul economic a tere-
nului cu suprafaţa de 5 ha, cu efecte 
directe în dezvoltarea economică a zonei, 
creşterea numărului de locuri de muncă, 
implicarea activă a autorităţii locale în 
procesul de valorificare a resurselor energe-
tice regenerabile; -asigurarea consumului 
de energie pentru instituţiile publice locale, 
sistemul public de iluminat, populaţia 
comunei –clădiri aflate în administrarea 
autorităţii locale; -dezvoltarea socio-econo-
mică a zonei- crearea a 7 noi locuri de 
muncă,  după punerea în funcţiune, 
dezvoltarea de noi capacităţi de producţie 
în zona rurală; -promovarea investiţiilor în 
capacităţi de producţie durabile şi nepolu-
ante, în folosul comunităţii. Activitatile 
principale desfăşurate în cadrul proiectului 
pentru realizarea obiectivului şi atingerea 
scopurilor propuse, constau în: -Elaborare  
Proiect Tehnic la nivelul cerinţelor şi în 
conformitate cu standardele naţionale şi 
europene în domeniu; -Realizarea obiecti-
vului de investiţie cu respectarea cerinţelor 

cantitative şi calitative din Proiectul Tehnic 
constând în– construire clădire Sc=350 mp, 
construire drum şi căi de acces, împrej-
muire, construire centrală fotovoltaică  din 
module fotovoltaice 4200 panouri cu 
putere 240Wp/panou, amplasate pe 97 
trackere dotate cu 97 invertoare realizân-
du-se un sistem de orientare pe 2 axe (posi-
bilitate modificare poziţie– rotire 240 
grade, înclinare maximă 120 grade) în 
vederea obţinerii unei eficienţe maxime, 3 
transformatoare cu putere de 400 KVA, 
Puterea totală fiind de 1000 KWp; -Racor-
darea obiectivului la Sistemul Energetic 
Naţional; -Certificarea şi darea în exploa-
tare a obiectivului; -Activitatea de instruire 
şi pregătire profesională pentru locurile de 
muncă nou create; -Activităţi privind 
protecţia mediului; -Activităţi de informare 
şi publicitate cu impact asupra publicului 
ţintă– populaţia comunei Miroslava, 
judeţul Iaşi. Detalii suplimentare puteţi 
obţine de la: Nume persoană contact: 
Burcuţă Elena. Funcţie: Manager Proiect. 
Tel. 0232.295680, Fax: 0332.424444, e-mail: 
secretariat@primariamiroslava.ro. Pentru 
mai multe informaţii despre proiect:  www.
primariamiroslava.ro.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: I. Administratorul Unic al 
societăţii comerciale Conef S.A. (denumită 
în continuare “Societatea”), cu sediul în 
Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1, 
Sector 4, România, înmatriculată la Regis-
trul Comerţului sub nr. J 40/377/1991, 
C.U.I. RO 1555107 convoacă, în temeiul 
art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind soci-
etăţile comerciale, republicată, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor înscrişi 
în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfâr-
şitul zilei de 19 august 2015, considerată 
data de referinţă, pentru data de 1 septem-
brie 2015, la orele 11.00, la sediul Societăţii 
din Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1, 
Sector 4, România. În cazul în care la data 
menţionată nu se întruneşte cvorumul de 
prezenţă prevăzut de Actul constitutiv al 
Societăţii, se convoacă şi se fixează în 
temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republi-
cată, cea de-a doua Adunare Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru data de 2 
septembrie 2015, la orele 11.00 la sediul 
Societăţii din Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 
64, etaj 1, Sector 4, România. II. Ordinea 
de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţi-
onarilor este următoarea: 1. Alegerea 
administratorului unic ca urmare a expi-
rării mandatului acestuia. 2. Alegerea 
auditorului financiar şi stabilirea duratei 
contractului de audit. 3. Desemnarea 
persoanelor împuternicite să semneze 
contractul de audit financiar. 4. Aprobarea 
împuternicirii domnului Ivan Constantin 
Emil pentru efectuarea tuturor formalită-
ţilor necesare în vederea înregistrării hota-
rarilor Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor. III. Documentele şi materia-
lele informative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi se pot consulta şi 
procura, de la data convocării Adunării 
Generale a Acţionarilor, de la sediul Socie-
tăţii din Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 64, 
etaj 1, Sector 4, România. Formularele de 
procuri speciale pentru reprezentarea acţi-
onarilor în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor se pot obţine de la adresa de 
mai sus. După completarea şi semnarea 
procurii speciale, un exemplar se va trans-
mite la sediul Societăţii până la data de 30 
august 2015, ora 09.00, cel de-al doilea 
urmând a fi înmânat reprezentantului 
pentru a-l avea asupra sa în adunare. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 
021-408.35.00.

LICITAȚII
Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi, organi-
zează licitaţie publică deschisă, în data de 
20.08.2015, orele 10.00 pentru concesionare 
teren (108 loturi) pentru construire locuinţe 
tineri din Comuna Miroslava şi specialişti 
cu locul de muncă în Comuna Miroslava 
situat în T72, T74, T75 sat Corneşti, 
comuna Miroslava. Caietul de sarcini poate 
fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din 
cadrul Primăriei comunei Miroslava, 
judeţul Iaşi. Costul Caietului de sarcini este 
de 50 lei. Data limită pentru depunerea 
ofertelor: 19.08.2015, orele 16.00.

Lichidator judiciar Marka’s IPURL Iaşi 
vinde prin licitație publică teren intravilan 
Curți construcții situat în sat Cristeşti com. 
Cristeşti jud Iaşi în suprafață totală de 
7.799,69 mp împreună cu construcția C1 
atelier cu suprafața construită de 172,30 
mp. Preţul total al bunurilor este 177.000 
lei. Licitațiile se vor desfăşura în zilele de 
31 iulie 2015, 06 august 2015, orele 12, cu 
reluare în caz de neadjudecare în fiecare zi 
de joi, la sediul lichidatorului judiciar. 
Relaţii suplimentare la 0743451601, 
0232212542 sau la sediul lichidatorului.

Anunţ de participare la concesionare prin 
licitaţie publică: (al doilea anunt). 1. Infor-
maţii generale privind concedentul: Consi-
liul Local Babadag; Cod fiscal: 4508533; 
Adresa: Judeţul Tulcea, Oraşul Babadag, 
Str. Republicii, Nr.89, Nr. tel: 0240/561 012, 
fax: 0240/562 939; e-mail: urbanism@
primăria-babadag.ro. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii: - teren cu 

suprafaţa de 1200 mp situat pe str. Al. 
Lapusneanu FN. - teren cu suprafaţa de 
472 mp situat pe str. V. Teilor FN. - teren cu 
suprafaţa de 6 mp situat pe str. A Vlaicu nr. 
5. 3. Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: 3.1. orice persoană interesată are 
dreptul de a solicita şi de a obţine documen-
taţia de atribuire, punerea la dispoziţia 
oricărei persoane interesate care a înaintat 
o solicitare în acest sens, a unui exemplar 
din documentaţia de atribuire se realizează 
în mod direct, nerestricţionat şi deplin, prin 
mijloace electronice sau pe suport de hârtie. 
3.2. Compartimentul responsabil din cadrul 
concedentului: Serviciul Urbanism din 
cadrul Primăriei oraşului Babadag, str.
Cabanei nr.5. 3.3. Documentaţia de atri-
buire se pune la dispoziţia solicitanţilor în 
mod gratuit. 3.4. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor 10.08.2015. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1 Data limită de depu-
nere a ofertelor: 21.08.2015, ora 09,00 la 
secretariatul Primăriei oraşului Babadag, 
str. Republicii, nr. 89, Babadag, jud. Tulcea, 
în 1 exemplar. 5. Şedinţa de deschidere a 
licitaţiei va avea loc în data de 21.08.2015, 
ora 10.00 la sediul Primăriei oraşului 
Babadag, str. Republicii, nr. 89. 6. Infor-
maţii privind instanţa competenţă în soluţi-
onarea litigiilor apărute: contestaţiile se 
depun în termen de 5 zile de la comunicarea 
rezultatului procedurii la sediul conceden-
tului, menţionat la punctual 1, iar acţi-
unea în justiţie se introduce la secţia de 
contencios administrativ a Tribunalului 
Tulcea în termen de 30 zile. 7. Data trans-
miterii anunţului de atribuire către insti-
tuţiile abilitate în vederea publicării: 
28.07.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 11105.  din 
22.07.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015, luna 
august, ziua 20. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 20, luna august, anul 2015, ora 11.00, în 

 localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 166, se vor vinde prin licitație 
publică (licitația I), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Signum 
Dambovita SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Capu Coastei, comuna Malu cu 

 Flori, cod poștal 137286, cod de identificare fiscală 26106820.Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Prețul de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA: - 
Instalații distilare - 4 buc. (instalație de distilare formată dintr-un cazan de cupru cu 
capacitatea de cca. 620 litri pentru fierberea borhotului și conductele de transport a 
vaporilor de alcool către cazanul de condens; se găsea în linia de producere alcool, 
starea tehnică bună. Instalația era sigilată, fără autorizație de funcționare la data 
inspecției), 56.600 lei, 24%; - cazan – 2 buc. (cazan deflegmator confecționat din 
tablă de cupru, în care se efectuează curățarea vaporilor de alcool, avea capacitatea 
de 200 litri; conform declarației debitorului aceste cazane erau fisurate, neutilizabile 
la data inspecției; pot fi valorificate ca material recuperabil), 1.180 lei, 24%. Total: 
57.780 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada 
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, 
inclusiv TVA; 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. 172 și 173 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, 
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0245.616779, int. 350, persoană de contact Tudose Laura Elena, cam. 24. Data 
afișării: 29.07.2015.
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PIERDERI
Bilfinger Baugesellschaft M.B.H. Wien 
Sucursala Voluntari identificată cu 
J23/2191/2012, CUI 21496170, cu sediul 
în oraş Voluntari, Şos. Bucureşti Nord, 
nr. 15-23, în incinta Swan Office &Tech-
nology Park, Clădirea Windsor, et.3, jud.
Ilfov, declară pierdute şi nule următoa-
rele certificate constatatoare: certificatul 
constatator pentru activităţile autorizate 
la sediul social din oraş Voluntari, Şos. 

Bucureşti Nord, nr.15-23, în incinta Swan 
Office &Technology Park, Clădirea 
Windsor, et.3, jud. Ilfov, certificatul consta-
tator pentru activităţile autorizate la 
punctul de lucru din loc. Hârşova, oraş 
Hârşova, teren extravilan, parcela 190/4, 
jud. Constanţa, certificatul constatator 
pentru activităţile autorizate la punctul de 
lucru din comuna Agigea, Zmeurei, nr.FN, 
jud. Constanţa anexate certificatului de 
înregistrare seria B nr. 2691622.
  
Pierdut atestate transport marfă şi persoane, 
eliberate de ARR Argeş, pe numele Elisei 
Răzvan Nicolae . Se declară nule. 

Pierdut certificat transport marfă CPC, 
valabililitate: 04.08.2014– 03.08.2019, 
eliberat de A.R.R. Iaşi pe numele Bodron 
Alexandru. Se declară nul.

Pierdut atestat transport marfă, valabililitate: 
15.03.2011 –februarie 2016, eliberat de 
A.R.R. Bucureşti pe numele Vornicul Ionel 
Ciprian. Se declară nul.

DECESE

Consiliul Local Breaza organizează: I. 
Valorificarea masei lemnoase afectată de 
intemperii în Pct. Frăsinet – Oradia 
constând în 364 arbori având un volum net 
(exclusiv coaja) de 111 mc. Preţ pornire 
41,96 lei/mc. Garanţie de participare 233 lei. 
Termen depunere documente de calificare: 
19.08.2015, ora 10:00, la Registratură Primă-
riei. Desfăşurarea licitaţiei 24.08.2015, ora 
10:00, la sediul Primăriei, Sala de Consiliu. 
Condiţiile de participare se regăsesc în 
Caietul de Sarcini care se poate procura 
contra sumei de 25 lei de la sediul Primă-
riei Breaza, zilnic înre orele 08:00 -16:00. 
Taxa de participare 50 lei. II. Închirierea 
prin licitaţie publică cu strigare a 229 mp 

teren situate în Breaza, Str. Ocinei, fn, 
Valea Târsei. Durata închirierii 5 ani. 
Preţul minim 150lei/luna pentru întreagă 
suprafaţă. Caietul de sarcini se poate 
procura de la sediul Primăriei pentru 25 
lei. Taxa de participare 50 lei. Garanţia 
de participare 500 lei. Termen depu-
nere documente prevăzute în caietul de 
Sarcini: 19.08.2015, ora 10:00. Desfăşu-
rarea licitaţiei: 19.08.2015, ora 10:30. 
Caietul de sarcini = 25 lei. Taxa de 
participare = 50 lei. Garanţia de parti-
cipare = 500 lei. Condiţiile de partici-
pare se regăsesc în Caietul de Sarcini 
care se poate procura de la sediul 
Primăriei Breaza.

Ministerul Finanțelor Publice Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
n r .  1 6 8 0 7 0 6 4 4 0 0 2 1 .  N r . 
38531/28.07.2015. S.F.O. Văleni 
anunță organizarea licitației privind 
vânzarea următoarelor bunuri mobile: 
- Autoutilitară marca Ford Transit, an 
fabricație 2007 - Prețul de pornire al 
licitației este de 9895 lei, exclusiv TVA, 
la sediul din strada Popa Șapcă nr. 7, 
oraș Vălenii de Munte, în data de 
18.08.2015, ora 10.00. Anunțul nr. 
38531/28.07.2015 poate fi consultat la 
sediul organului fiscal, la primărie și pe 
site ANAF (licitații). Pentru date 
suplimentare privind condițiile de 
participare și actele necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela 
numărul 0244.283006, persoană de 
contact Ariciu Nicolae. Data afișării: 
29.07.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Compartimentul Valorificare Bunuri. Anunț licitație valorificare bunuri 
confiscate devenite proprietate de stat. Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, șoseaua București nr. 12, organizează în data de 
06.08.2015, orele 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri: Nr. lot, Denumire 
produs, Dimensiuni, UM, Cantitate: Lotul 1, Sârmă fier beton SAE1008, 10 mm 
diametru, kg, 2800; Lotul 2, Bare fier beton Gr460B, 18 mm diametru, kg, 4010; 
Total: 21680, la prețul de 1,60 lei/kg (prețul include TVA). Licitația se organizează 
pentru fiecare lot în parte, licitându-se întreaga cantitate din lotul respectiv. 
Participanții la licitație vor prezenta până la data de 06.08.2015, orele 12:00, 
următoarele: - cerere de înscriere la licitație; - dovada plății taxei de participare la 
licitație, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, pentru lotul licitat; - 
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 și legalizat; - dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații 
fiscale restante, respectiv certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația fiscală 
teritorială și certificat de atestare fiscală emis de Administrația publică locală (în 
original). Pasul de licitație este de 0,05 lei/kg. Garanția de participare la licitație se va 
depune în contul A.J.F.P. Giurgiu, RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la 
Trezoreria Municipiului Giurgiu, Cod de Identificare Fiscală 4286895. Bunurile pot fi 
vizionate zilnic la sediul SC Tec SRL (în calitate de depozitar), șos. Prieteniei, Giurgiu. 
Informații suplimentare se pot obține la sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice a Județului Giurgiu – Compartimentul Valorificări Bunuri, aflat la parterul 
sediului, telefon 0246.216705 – interior 138.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Natională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar 
executare nr. 5591/2013. Nr. 5591 din 24.07.2015. Anunț privind vânzare pentru 
bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 12.08.2015, orele 11.00, în 
Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 2 a licitației publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Cautis Leonard Ionel, cu 
sediul în loc. Călărași, str. Belșugului nr. 13, bl. M20, sc. 2, ap. 9, et. 4, județul Călărași, 
cod fiscal, în dosar de executare nr. 5591/2013, prețul de pornire al licitației pentru 
acestea (exclusiv TVA) este: - Apartament în suprafață de 84 mp și teren aferent în 
suprafață de 20 mp, Carte funciară nr. vechi 5665 sinr. nou 20557-C1-U15, nr. 
cadastral 819/2,4,9 -  UAT Călărași - situat în mun. Călărași, str. Belșugului, bl. M20 
(D1), sc. 2, et. 4, ap. 9 - valoare 150.467 lei. Asupra bunului care face obiectul 
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori - BEJ 
Constantin Leanca – Somație nr. 1/10.08.2012 (ipotecă BCR SA); - BCR SA – Contract 
de ipotecă nr. 251/23.01.2008 BNP Tutuianu Dana Cristina, adresa 1094/22.01.2008. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de 
licitație ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu 
au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale 
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada 
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție 
bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea 
autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele jurudice 
române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru 
persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru 
persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice 
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să 
se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel ineresat poate introduce contestație la instanță competentă, în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștiință, în conformitatecu 
prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 28.07.2015. 
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

Soţul, fiul şi nora, anunţă cu 
durere profundă şi cu multă 
tristeţe adormirea distinsei 

COSMESCU IOANA 
ILEANA (n. 03.01.1942)  

în ziua de 28.07.2015. 
Dumnezeu să o ierte 

şi să o odihnească în pace!

publicitate




