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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Faiantari, zugravi, muncitori
necalificati in domeniul constructiilor. Oferim salarii foarte atractive. Informatii la nr: 0786330337
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concursuri
de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de
secretar al comunelor Socol, Copăcele, Berzasca, Sichevita, Sacu și
Prigor, judeţul Caraș-Severin.
Concursurile se organizează la sediul
Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici, în data de 05 septembrie
2016, ora 10.00 proba scrisă. Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune
în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea
a-III-a, la sediul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conţină
în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, modificată și completată de
H.G. nr. 1173/2008. Condiţiile de
participare la concurs și bibliografia
se afișează la sediul și pe site-ul
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Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici și la nr. de telefon :
0374.112.726.

Lacului, nr.19. Relații suplimentare la
sediul CCD Ialomița, Slobozia, Str.
Lacului, nr.19, persoană de contact:
Dumitru Alexandru, telefon:
0243.234.205; fax: 0243.234.205;
e-mail: ccd_ialomita@yahoo.com

l Casa Corpului Didactic Ialomița,
cu sediul în Slobozia, Str.Lacului,
nr.19, județul Ialomița, organizează
concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de Secretar I (S)
-0,5 normă, pe perioadă nedeterminată, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 02.09.2016,
ora 09.00; -Proba interviu în data de
06.09.2016, ora 09.00. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
-Studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă;
-Vechime minimă în muncă: 7 ani;
-Competențe de comunicare și în
domeniul relații publice; -Cunoștințe
de utilizare și de operare PC. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunțului
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul CCD Ialomița, Slobozia, Str.

l Primăria Comunei Salcia organizează concurs pentru ocuparea
funcției de execuție în regim contractual, vacantă de agent ecolog din
cadrul Primăriei comunei Salcia.
Condiții specifice: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-cunoștințe de operare/ programare
pe calculator- nivel (nivel mediu);
-cunoașterea unei limbi de circulație
internațională- nivel (cunoștințe de
bază). Concursul se organizează la
sediul Primăriei comunei Salcia în
data de 29.08.2016 și constă în susținerea a două probe: -proba scrisă va
avea loc în data de 29.08.2016, ora
10.00; -interviul va avea loc în data
de 29.08.2016, ora 14.30. Dosarele de
concurs se depun până în data de
19.08.2016, ora 16.00. Informații
suplimentare se pot obține de la
secretarul comisiei de concurs din
cadrul Primăriei comunei Salcia,
județul Mehedinți (tel. 0786024702).

l Primăria Nicolae Bălcescu, cu
sediul în: loc.Nicolae Bălcescu, str.
Eroilor, nr.380, jud.Bacău, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual aprobat
prin H.G.nr.286/2011, modificat și
completat de H.G.nr.1027/2014, în
cadrul instituţiei. Denumirea
postului: -muncitor calificat -post
vacant contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul studiilor: medii; -vechime în specialitate
studiilor necesare ocupării postului:
-8 ani. Data, ora și locul de desfășurare a concursului: Proba scrisă:
-data de 29.08.2016, ora 10.00, la
sediul Primăriei Nicolae Bălcescu.
Proba de interviu: -data de
31.08.2016, ora 10.00, la sediul
Primăriei Nicolae Bălcescu. Data
limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs este 19.08.2016, la sediul
primăriei Nicolae Bălcescu. Condiţiile de participare: bibliografia și
documentele pentru întocmirea
dosarului de înscriere la concurs sunt
afișate la sediul primăriei N.Bălcescu.
Informaţii suplimentare la telefon
nr.0234.214.071.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca
operator de date cu caracter personal - 20002. Nr. ESPJP. 82796/02.08.2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că se vor vinde prin licitații următoarele bunuri, în
localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, după cum urmează: 1. În ziua de 17, luna august, anul 2016, ora 12.00, în
localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului
Mikyrad Interserv SRL, cu domiciliul ﬁscal declarat în localitatea Ploiești, str. Cameliei, nr. 18, bl. 25A, sc. B, et. 4, ap. 38, județul Prahova,
cod unic de înregistrare ﬁscală 32003145: Nr. crt. 1. Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile
care grevează bunurile, dacă este cazul): Modul metalic, cu caracter provizoriu în suprafață de 20 mp. Destinație - spațiu comercial,
localizat în Ploiești str. Catinei, FN. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 8.357 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit
*: 20,00%. 2. În ziua de 18, luna august, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera 6 se vor vinde
prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Trocav Construct SRL, cu domiciliul ﬁscal declarat în localitatea Ploiești,
str. Matei Basarab, nr. 44, cod de identiﬁcare ﬁscală 29931317: Denumire 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 T.V.A., Cota T.V.A./
neimpozabi/ scutit *): Simplex 420 5T5, 6019 lei, 20,00%; Aparat Delta Dragon 160, 11703 lei, 20,00%; Generator XQ 6500, 1672 lei,
20,00%. Total: 19.394 lei. 3. În ziua de 23, luna august, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera
nr. 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Romforce Protect SRL, cu domiciliul ﬁscal declarat în
localitatea Ploiești, str. Făget, nr. 3, bl. 12I, județul Prahova, cod unic de înregistrare ﬁscală 29827058: Nr. crt. Denumire 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 T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *: 1. Autoturism Ford Focus Break, nr. înmatriculare PH-02-RFP, nr. de identiﬁcare
WF0SXXGCDS9J42257, an fabricație 2009, 1560 cmc, motorină, culoare gri, 20.349 lei, 20,00%; 2. Autoturism Ford C Max, nr.
înmatriculare PH-03-RFP, nr. de identiﬁcare WF0EXXGCDE8S81359, an fabricație 2008, 1560 cmc, motorină, culoare albastru, 14.018 lei,
20,00%; 3. Autoturism Skoda Octavia, nr. înmatriculare PH-15-DTE, nr. de identiﬁcare TMBCX21Z48C007951, an fabricație 2008, 1390
cmc, benzină, culoare gri, 22.610 lei, 20,00%. 4. În ziua de 24, luna august, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr.
22, etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Elbus Tour SRL, cu domiciliul ﬁscal
declarat în localitatea Ploiești, str. P-ța. Mihai Viteazul, nr. 4, bl. 11B1, sc. A, et. 9, ap. 40, județul Prahova, cod unic de înregistrare ﬁscală
14218979: Nr. crt. Denumire 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 T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *: 1. Autoutilitară Ford Transit, nr.
înmatriculare PH-31-BUS, nr. de identiﬁcare WF0LXXTTFL5M57912, an fabricație 2005, 2402 cmc, motorină, culoare alb, 19.099 lei,
20,00%; 2. Microbuz Mercedes Benz Vario, nr. înmatriculare PH-27-BUS, nr. de identiﬁcare WDB6683538N133017, an fabricație 2008,
4249 cmc, motorină, culoare alb, 55.311 lei, 20,00%; 3. Autoutilitară Ford Transit, nr. înmatriculare PH-33-BUS, nr. de identiﬁcare
WFOLXXTTFL5M57911, an fabricație 2005, 2402 cmc, motorină, culoare alb 19.099 lei 20,00%; 4. Autobuz Iveco Trouileet, nr.
înmatriculare PH-36-BUS, nr. de identiﬁcare ZCF662M000E001178, an fabricație 1998, 9500 cmc, motorină, culoare albastru, 60.955 lei,
20,00%; 5. Autobuz Iveco Trouileet, nr. înmatriculare PH-38-BUS, nr. de identiﬁcare ZCF662M000F000715, an fabricație 1997, 9500 cmc,
motorină, culoare albastru, 57.795 lei, 20,00%. 5. În ziua de 25, luna august, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu
nr. 22, etaj 1, camera 6 se va vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Bautech Concept Trust S.R.L. cu
domiciliul ﬁscal în București, str. Arh. Ionescu Grigore, nr. 63, bl. T73, sc. B, ap. 40, sector 2, cod de identiﬁcare ﬁscală 26229220:
Denumire 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 T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): Rezervor (tanc) bitum 35 TO - nr. 1, 209.250 lei,
20,00%; Rezervor (tanc) bitum 35 TO - nr. 2, 209.250 lei, 20,00%; Rezervor (tanc) bitum 35 TO - nr. 3, 209.250 lei, 20,00%; Rezervor
(tanc) bitum 35 TO - nr. 4, 209.250 lei, 20,00%; Autoutilitară Iveco Trakker (basculantă), nr. identiﬁcare WJMJCSS20C176093, nr.
înmatriculare IF-04-PJP, an fabricație 2007, capacitate cilindrică 12.882 cmc, putere max (kw) 324/1900, motorină, ITP - nu se cunoaște,
certiﬁcatul de înmatriculare nu a fost prezentat, 83.900 lei, 20,00%; Cilindru compactor Ingersoll Rand, model Alexander DD95-1, serie
69517950, an fabricație 2006, masa totală 12.100 kg, putere 60 kw, 34.950 lei, 20,00%. 6. În ziua de 30, luna august, anul 2016, ora
12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera 6 se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului
Fundația pentru Dezvoltare Umană Filiala Ploiești, cu domiciliul ﬁscal declarat în localitatea Ploiești, B-dul. Petrolului, nr. 16, cod de
identiﬁcare ﬁscală 14075577: Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul): Autoturism M1, Marca Ford, varianta JA8/SPJCTJ/5ABAAB/ Fiesta, nr. identiﬁcare WFOJXXGAJJBU34611,
capacitate cilindrică 1388 cmc, puterea 71 kv, sursa de energie benzină, culoare gri, nr. înmatriculare PH 14 FDU. Prețul de evaluare sau de
pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 23.464 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): 20,00%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea
adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. 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 (în contul RO31TREZ5215067XXX013036,
beneﬁciar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - C.U.I. 2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările 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 0244.407710, int. 162. Data aﬁșării: 04.08.2016.

l Oficiul Registrului Național al
Informațiilor Secrete de Stat, cu
sediul în București, Str. Mureș, nt.4,
sector. 1, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
contractuale din cadrul instituției, în
conformitate cu H.G.nr.1027/2014:
-Denumirea posturilor:1) Consilier
de securitate a Informațiilor post
vacant contractual pe perioadă nedeterminată. Condiții specifice de
participare la concurs: -nivelul studiilor: -studii universitare finalizate cu
diploma de licență în domeniul
tehnic;-vechime în specialitate necesară ocupării postului:-desfășurarea
de activități de administrare de
sisteme informatice și de comunicații
sau sisteme de securitate pentru o
perioadă de minim 2.ani; 2) Consilier
de Securitate a Informațiilor post
vacant contractual pe perioadă nedeterminată. Condiții specifice de
participare la concurs: -nivelul studiilor:-studii universitare finalizate cu
diplomă de licență; 3) Consilier de
Securitate a Informațiilor post
vacant contractual pe perioadă nedeterminată. Condiții specifice de
participare la concurs: -nivelul studiilor: -studii universitare finalizate cu
diploma de licență în domeniul
economic. Data, ora și locul de desfășurare a concursului:-Proba scrisă în
data de: 29.08.2016 ora:09.00 la
sediul ORNISS. Data limită până la
care candidații vor depune actele
pentru dosarul de concurs este:
22.08.2016 ora:11.00, la sediul
ORNISS. Date contact tel.
021.207.51.24 doamna Voinea Valentina.
l Primăria orașului Bălcești, judeţul
Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a funcţiei publice de
execuţie, de consilier, clasa I, grad
profesional debutant, Compartimentul Asistenţă Socială. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art. 54 din
Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și a
ocupării funcţiei publice sunt: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenta sociala; -vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul.
Concursul se va organiza conform
calendarului următor: -09.08.2015:
termenul limită de depunere a dosarelor; -22.08. 2016, ora 11.00: proba
scrisă; -24.08. 2015, ora 12.00: proba
interviu. Dosarele de înscriere la
concurs trebuie să conţină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute
de art.49, alin.(1) din Hotărârea
Guvernului nr.611/2008. Detalii
privind condiţiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile
accesând pagina oficială: balcesti.
senap.ro. Relaţii suplimentare se pot

obţine la sediul Primăriei orașului
Bălcești, județul Vâlcea, telefon:
0250/840.352.

CONCURSURI
l Anunţ privind ocuparea prin
examen/concurs pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de
execuţie vacante de inspector de
specialitate II la Compartimentul
Tehnologia Informatiei din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului. În temeiul prevederilor art. 7
din Regulamentul cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.
286/2011, Primăria Orașului Horezu,
cu sediul în orașul Horezu, str.1
Decembrie, nr.7 organizează concurs
pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei funcţii contractuale
de execuţie pe perioda nedeterminata
vacante respectiv Inspector de specialitate, treapta profesională II la
Compartimentul Tehnologia Informației din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului orașului
Horezu astfel: Data desfășurării
concursului: -selecția dosarelor
22.08.2016; -proba practică în data de
29.08.2016, ora 12.00; Dosarele de
înscriere se pot depune la sediul
instituţiei, compartimentul resurse
umane, juridic în perioada
05.08.2016 – 19.08.2016 ora 16,00.
Condiţii de participare la concurs
-Inspector de specialitate, treapta
profesională II; -Nr.posturi : 1; -Nivel
studii : Studii superioare absolvite cu
diplomă de licență în domeniul informatică; -Vechime : Minim 3 ani
vechime în specialitate. Calendarul
concursului: Depunerea dosarelor:
termen 05.08.2016 - 19.08.2016;
Selecţia dosarelor: termen 22.08.2016;
Proba practică: 29.08.2016, ora 12.00;
Depunere contestaţii proba scrisă:
30.08.2016;Afișarea rezultatelor după
contestaţii: termen 31.08.2016; Interviul: 01.09.2016 ora 11,00; Rezultatul
final al concursului: termen
05.09.2016. Bibliografia de concurs și
actele necesare înscrierii la concurs se
afișază la sediul instituției. Date de
contact ale secretarului comisiei
Tudorescu Mihail Daniel – Biroul
Juridic, Administrație locală,
Resurse Umane, Salarizare0250860190
l Anunţ privind ocuparea prin
examen/concurs pe perioadă nedeterminată a doua funcţii contractuale
de execuţie vacante de inspector de
specialitate IA la Compartimentul
Administrarea și gestionarea patrimoniului din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului. In temeiul
prevederilor art. 7 din Regulamentul
cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii. Compartimentul
Procedură Insolvență și Lichidări. Nr. 875/02.08.2016. Invitație
de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, constituită la nivelul
Regiunii Ploiești, invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista
practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de
Administrare Fiscală pentru zona a VII-a, să depună până cel
târziu la data de 08.08.2016, ora 12.00, ofertă în vederea
desemnării unui practician în insolvență în dosarul de insolvență
nr. 531/116/2016 privind pe S.C. Dancle Prest S.R.L., cu sediul
Călărași, str. Varianta Nord, nr. 5, Pavilion Recepție, camera 3,
etaj 2, jud. Călărași, CUI 24978696, aﬂat pe rolul Tribunalului
Călărași, întocmită conform prevederilor art. 16 din Ordinul
Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
1451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de
Administrare Fiscală.
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vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011, Primăria
Oraşului Horezu, cu sediul în oraşul
Horezu, str.1 Decembrie, nr.7 organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a doua
funcţii contractuale de execuţie
vacante respectiv Inspector de specialitate treapta profesională IA la
Compartimentul Administrarea şi
Gestionarea Patrimoniului din
cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului oraşului Horezu astfel:
Data desfăşurării concursului:
-selecția dosarelor 22.08.2016; -proba
practică/scrisă în data de 29.08.2016,
ora 10.00; Dosarele de înscriere se
pot depune la sediul instituţiei,
compartimentul resurse umane,
juridic în perioada 05.08.2016 –
19.08.2016 ora 16,00. Condiţii de
participare la concurs: I.-Inspector de
specialitate IA; -Nr.posturi : 1; -Nivel
studii : Studii superioare absolvite cu
diplomă de licență respectiv Facultatea de construcții ; -Vechime :
Minim 9 ani vechime în specialitate.
II.-Inspector de specialitate IA; -Nr.
posturi : 1; -Nivel studii : Studii superioare absolvite cu diplomă de licență
respectiv studii economice sau
tehnice; -Vechime : Minim 9 ani
vechime în specialitate. Calendarul
concursului: Depunerea dosarelor:
termen 05.08.2016 - 19.08.2016,
Selecţia dosarelor: termen
22.08.2016, Proba practică/scrisă:
29.08.2016, ora 10.00, Depunere
contestaţii proba practică/scrisă:
30.08.2016, Afişarea rezultatelor
după contestaţii: termen 31.08.2016,
Interviul: 02.09.2016 ora 14,00,
Rezultatul final al concursului:
termen 05.09.2016. Bibliografia de
concurs şi actele necesare înscrierii la
concurs se afişază la sediul instituției.
Date de contact ale secretarului
comisiilor Boaghe Monica şi Cîrstea
Elena Cristina – Biroul Juridic,
Administrație locală, Resurse
Umane, Salarizare 0250-860.190.

CITAȚII
l Autoritatea publică locală a
Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în temeiul Legii nr.421/2002,
citează public proprietarii/deţinătorii
vehiculelor şi caroseriilor, aflate pe
domeniul public, pentru luarea
măsurilor de eliberare a domeniului
public, pentru patru caroserii de
Dacia Logan, culoare galbenă, aflate
pe str. Drumul Binelui nr.8A, un
vehicul Opel, culoare roşie, aflat pe
str. Justiţiei în faţa bisericii Sf.
Nicolae Vlădică şi un vehicul
Hyundai Coupe, aflat pe str. Poiana
Florilor vis a vis de nr.11. În caz
contrar se va dispune inventarierea,
expertizarea, ridicarea, transportarea şi depozitarea într-un loc
special amenajat, respectiv Şoseaua
Berceni nr.38A, Sector 4, Bucureşti.

DIVERSE
l Andrei Ioan IPURL notifica
deschiderea procedurii generale de
insolventa fata de debitoarea
Banipor SRL cu sediul în Comuna
Ariceştii Răhtivani, Sat Târgşoru
Nou, Tarlaua 92, parcela 474/49,
J u d e t u l P r a h o v a , d o s a r n r.
4427/105/2016, Tribunalul Prahova.
Termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor
19.09.2016; termen tabel preliminar:
10.10.2016; termen tabel definitiv:
04.11.2016; 17.10.2016 data sedintei
adunarii creditorilor, ora si locul
urmand a fi stabilite de administratorul judiciar provizoriu, care va
convoca toti creditorii debitoarei.
l In dosarul nr. 19356/245/2014 al
Judecătoriei Iaşi, privind pe: Osborne

Tousant Roxana-Dumitrita– reclamantă şi Osborne Tousant Nelson
Jose – pârât, având ca obiect “divorţ
cu minori, exercitarea autoritaatii
parintesti, stabilire domiciliu minori,
pensie de intretinere” prin
S E N T I N ŢA C I V I L Ă N R .
8295/30.06.2016, instanţa hotarăşte:
“Admite cererea formulată de reclamanta Osborne Tousant Roxana-Dumitrita, CNP 2801026225890, cu
domiciliul procesual ales la Cabinet
Avocat Maricel Munteanu, str. Gr.
Ureche nr.7, Casa cu Absida
“Laurentiu Ulici”, et.1, jud. Iaşi, in
contradictoriu cu pârâtul Osborne
Tousant Nelson Jose, cu domiciliul
in Ciudad San Felix, Bolivar, Calle
Bandera, Frente Planet Cable, Via
Palua nr.19A, Venezuela. Desface
prin divorţ căsătoria incheiata la
data de 13.06.2010, inregistrata in
Registrul de Stare Civila al Directiei
Locale de Evidenta a Persoanelor
Iasi- Serviciul Stare Civila sub nr. 678
din 13.06.2010, din culpa pârâtului.
Dispune efectuarea mentiunilor
corespunzatoare pe actul de casatorie
inregistrat in Registrul de Stare
Civila al Directiei Locale de Evidenta
a Persoanelor Iasi- Serviciul Stare
Civila sub nr. 678 din 13.06.2010.
Dispune ca reclamanta să revină la
numele purtat anterior căsătoriei,
acela de “RADU”. Dispune ca autoritatea părintească asupra minorelor
Radu Ecaterina, nascuta la data de
28.10.2004 si Osborne Tousant Paula
Isabelle, nascuta la 30.11.2012, să fie
exercitată de reclamantă şi stabileşte
locuinţa minorelor la mama reclamantă. Obligă pârâtul să plătească
reclamantei în favoarea fiecărei
minore pensie de întreţinere în
cuantum de 1/6 din venitul lunar
minim net pe economia naţională
(1/3 din venitul lunar minim net pe
economia naţională pentru ambele
minore), începând cu data de
04.06.2014 (data introducerii cererii
de chemare în judecată) şi până la
majorat. Obliga paratul sa plateasca
reclamantei suma de 300 lei cu titlu
de cheltuieli de judecata. Cu drept de
apel in termen de 30 de zile de la
comunicare, cererea de apel urmand
sa fie depusa la Judecatoria Iasi.
Executorie provizoriu de drept cu
privire la stabilirea modului de exercitare a autoritatii parintesti, stabilirea locuintei minorelor si sumele
datorate de parat cu titlu de obligatie
de intretinere pentru minore.
Pronuntata in sedinta publica, azi
30.06.2016.

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea -VISARTA anunţă
Adunarea Generală Extraordinară în
data de 5 septembrie 2016, ora_10.00,
la sediul Visarta din Strada poet
Panait Cerna nr.1, Bl.M52, Sc.3, Et.7,
Ap.85, Sector.3. În cazul neîntrunirii
cvorumului, şedinţa se va ţine în data
de 6.septembrie.2016, ora_10.00, în
sala Amfiteatru a Universităţii de
Arte Bucureşti, Str.Griviţei nr.28.
Ordinea de zi: 1.Aprobarea modificărilor Statutului Societăţii Visarta
avizat de ORDA cu adresa
nr.4891/05.07.2016. 2.Aprobarea
modificării Regulamentului de repartizare a sumelor colectate. 3.Aprobarea propunerii Consiliului Director
de excludere a dnei Gabriela Culic
din rândurile membrilor Visarta. 4.
Diverse

LICITAȚII
l Compen SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică bunuri
mobile (cernator faina auto, panou
solar + kit, boiler, tanc apa, etc) la
prețurile de evaluare reduse cu 50%.
Licitaţia va avea loc în 09.08.2016,
ora 14:30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată
în ziua de 12.08.2016, 18.08.2016,

24.08.2016, 30.08.2016 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l Spitalul Clinic CF Craiova organizeaza procedura de licitatie publica
deschisa pentru inchirierea spatiului
in suprafata de 539,50 mp, situat in
Bd. Stirbei Voda, nr. 2, Craiova, in
vederea realizarii de activitati medicale neconcurentiale, sedii de birouri,
alimentatie publica, magazine generale, magazine nealimentare, etc.
Caietul de sarcini se achizitioneaza
zilnic de luni pana vineri inclusiv,
intre orele 9.00-14.00 de la secretariatul Spitalului Clinic CF Craiova,
achitand contravaloarea sumei de
100 lei.Ofertele se vor depune la
sediul Spitalului Clinic CF Craiova,
bd. Știrbei Voda nr. 6, etaj 6 -Secretariat, pana la data de 12.08.2016, ora
10,00 si se vor deschide la ora 11,00
in aceeasi data.Informatii suplimentare la tel. 0251/532.436
l Unitatea Administrativ Teritorialã
Cernavodă organizează licitaţie
publică deschisă în data de
25.08.2016, ora 10,00, sala 10, în
vederea închirierii unui spaţiu având
destinată de “Cabinet medical individual specialitatea chirurgie şi ortopedie pediatrică” cu o suprafaţă de
19 mp, aflat în incinta Spitalului
Orăşenesc Cernavodă. Preţul de
pornire al licitaţiei este de 1,10 lei
mp/lună, aprobat prin HCL nr.
314/21.12.2015. Caietul de sarcini se
achiziţionează de la Primăria Cernavoda - Compartimentul Relaţii
Publice Informatizare Date şi Arhivã
din str. Dacia nr. 5, corp B. Plata
caietului de sarcini se achita la Casieria Primăriei Cernavoda din str.
Dacia nr. 5, corp B, începând cu data
de 05.08.2016 până la data de
23.08.2016, ora 16.oo. Relaţii suplimentare la telefon 0241/4871210241/487122 - 0241487114– Popa
Adelina, Beraru Dumitriţa Greavu
Maria – Serviciul Patrimoniu
Cadastru- DPP.
l Organizatorul licitaţiei: comuna
Hangu, cu sediul în comuna Hangu,
judeţul Neamţ, tel: 0233.257.501, fax
0233.257.524, e-mail: primariahangu@yahoo.com. Data şi ora
desfăşurării licitaţiei: 30 august 2016,
ora 12:00. Locul desfăşurării licitaţiei: primăria comunei Hangu,
judeţul Neamţ. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor
scrise în plic închis şi sigilat. Licitaţia
este organizată şi se va desfăşura
conform prevederilor regulamentului
de valorificare a masei lemnoase
fondul forestier. proprietate publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 924/2015. Data şi ora organizării
preselecţiei: 23.08.2016, ora 10:00.
data şi ora limită până la care poate
fi depusă documentaţia pentru preselectie şi înscrierea la licitaţie:
23.08.2016 ora 10:00. partidă care se
licitează, preţul de pornire şi pasul de
licitare se regăseşte în caietul de
sarcini şi sunt afişate la sediul organizatorului şi site-ul www.ocoalederegim.ro. Volumul total de masă
lemnoasa pe picior oferit la licitaţie
este conform caietului de sarcini.
Dacă la prima licitaţie nu se prezintă
cel puţin doi ofertanţi, licitaţia se va
relua în termen de 10 zile lucrătoare,
respectiv la data de 13.09.2016, ora
12:00, preselecţia având loc la data
de 05.09.2016, ora 10:00 cu termen de
depunere a documentelor pentru
preselecţie la 05.09.2016 ora 10:00.
Masa lemnoasa pe picior rămasă
neadjudecata după încheierea, celei
de-a doua licitaţie, 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
04.08.2016, iar preţul acestuia este de
100 lei. Pentru informaţii şi date
suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Comuna Hangu,

publicitate
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0233.257.501, e-mail: primariahangu@yahoo.com, persoană de
contact Hagiu Mihai.
l SC Electroexpert 96 Construct
SRL, în faliment, anunţa vânzarea la
licitaţie, prin lichidatorul judiciar
Suma Insolvency IPURL, a bunurilor
din patrimoniu, prin licitaţie publică.
Şedinţele de licitaţie vor avea loc
săptămânal, în fiecare zi de vineri,
începând cu data de 05.08.2016 la
sediul lichidatorului judiciar situat în
Bucureşti, Al. Emil Botta nr 4, BL.
M 104, Ap. 5, Sect. 3. Date de
contact: telefon 0314359396; fax
0372.895.818; email: office@sumainsolvency.ro. Bunurile ce urmează a fi
licitate: stocuri de materiale consumabile utilizate în industria electrică
în valoare de 18.996 lei plus TVA;
stocuri de materiale de natura obiectelor de inventar respectiv birotica şi
elemente IT în valoare de 9.266
lei plus TVA; echipamente tehnologice utilizate în industria electrică şi
mijloace de transport în valoare de
83.310 lei plus TVA. Valoarea total
estimată a bunurilor pentru vânzarea
la licitaţie 111.573 lei plus TVA.
Caietul de sarcini, în valoare de 500
lei, se va putea achiziţiona de la
sediul lichidatorului judiciar.
l SC Baza de Aprovizionare Desfacere Metal SRL, în faliment, anunţa
vânzarea, prin lichidatorul judiciar
Suma Insolvency IPURL, a bunurilor
din patrimoniu, prin licitaţie publică.
Şedinţele de licitaţie vor avea loc
săptămânal, în fiecare zi de vineri,
începând cu data de 05.08.2016 la
sediul lichidatorului judiciar situat în
Bucureşti, Al. Emil Botta nr. 4, BL.
M 104, Ap. 5, Sect 3. Date de contact:
telefon 0314359396; fax
0372.895.818; email: office@sumainsolvency.ro. Bunurile ce urmează a fi
licitate: imobil format din teren şi
clădiri cu destinaţie industrială situat

publicitate

în localitatea Căzăneşti Judeţul
Ialomiţa, DN 2A/E60. Imobilul este
compus din: Teren intravilan care
are o suprafaţă de 49.386 mp;
Clădire C92 ( Birouri) – Sc=349, 96
mp; Clădire C93 (CT) – Sc=274,09
mp, Scd=274,09 mp) – zidărie din
cărămidă; Clădire C94 (Atelier) –
Sc=348,01 mp, Scd= 348,01 mp) zidărie din cărămidă; Clădire C95
(Remiză) – Sc=1015,76 ml,
Scd=1015,76 mp) – structura din
metal. Valoarea totală 171.818 EUR
fără TVA. Caietul de sarcini, în
valoare de 1000 lei, se va putea achiziţiona de la sediul lichidatorului
judiciar.
l Compania Naţională De Căi
Ferate “CFR” S.A Sucursala Regională de Căi Ferate Braşov –Serviciul
Comercial, cu sediul în Braşov, str.
Politehnicii nr.1, organizează la
sediul societăţii, licitaţie publică,
deschisă, cu strigare, în data de
25.08.2016, de la ora 11, pentru închirierea de locaţii (spaţii şi terenuri)
disponibile în vederea desfăşurării de
activităţi comerciale, prestări servicii,
publicitate, depozite, etc., situate pe
raza staţiilor c.f/haltelor c.f/zonelor
c.f. aflate în subordinea Sucursalei
Regionala CF Braşov. Pentru detalii
vă puteţi adresa la sediul Sucursalei
Regionale CF Braşov –Serviciul
Comercial – Biroul Contractare
(telefon: 0268429107, 0268410108)
sau puteţi accesa site-ul www.cfr.ro –
CFR SA -Licitaţii interne – nivel
regional -închirieri. În vederea participării la licitaţie este necesară achiziţionarea caietului de sarcini, unde se
regăsesc criteriile de selecţie a ofertanţilor, preţul minim de pornire a
licitaţiei, valoarea taxelor ce trebuie
achitate. Documentele necesare
participării la licitaţie se vor depune
la sediul Sucursalei Regionale de Căi
Ferate Braşov –Serviciul Comercial,
până la data de 19.08.2016.
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l Comuna Baia de Fier organizează
licitaţie publică cu strigare, în
vederea atribuirii contractelor de
închiriere pentru 22 (douazecisidouă), terenuri (parcele/loturi)
localizate în comuna Baia de Fier,
sat Baia de Fier, în zona “Valea
Galbenu”. Terenurile (parcele/loturi)
disponibile pentru închiriere, pe o
perioadă de 5 (cinci) ani cu posibilitate de prelungire pe bază de acte
adiţionale, sunt destinate fabricării
cărbunelui de mangal, şi au următoarele suprafeţe: -Lot 2= 111mp;
-Lot 3= 108mp; -Lot 4= 104mp; -Lot
5= 105mp; -Lot 6= 113mp; -Lot 7=
109mp; -Lot 8= 115mp; -Lot 9=
102mp; -Lot 10= 120mp; -Lot 11=
101 mp; -Lot 12= 129mp; -Lot 13=
109mp; -Lot 14= 138mp; -Lot 15=
117mp; -Lot 16= 138mp; -Lot 17=
124 mp; -Lot 18=130mp; -Lot 19=
129mp; -Lot 20= 132mp; -Lot 21=
131mp; -Lot 22= 142mp; -Lot 23=
140 mp. Licitaţia publică cu strigare
va avea loc la sediul Primăriei Baia
de Fier, comuna Baia de Fier, sat
Baia de Fier, nr.364, judeţul Gorj, în
data de 02.09.2016, ora 12.00. Data
limită de depunere a documentelor
este 01.09.2016, ora 14.00. Persoanele juridice sau persoanele fizice
autorizate vor depune până la data
limită 01.09.2016, ora 14.00, la registratura Primăriei Baia de Fier,
comuna Baia de Fier, sat Baia de
Fier, nr.364, judeţul Gorj, dovada
achitării garanţiei de participare,
însotiţă de o scrisoare de înaintare,
Formularul nr.1, precum şi un plic
închis ce va conţine următoarele
documentele necesare participării la
licitaţia publică cu strigare: A.
Pentru persoane juridice: -(1)
formular de participare: -Formularul nr.2; -(2)copie după Certificatul
de Înmatriculare eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului, Certificatul
Constatator eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului: -valabil în

original; -(3)dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare
fiscală, eliberat de Serviciul Taxe şi
Impozite Locale: în original; -(4)acte
doveditoare privind intrarea în
posesia caietului de sarcini (documentaţiei de atribuire), respectiv
procesul verbal de predare-primire:
în copie; -(5)procură pentru
persoane împuternicite să participe
la licitaţie: în original; -(6)declaraţie
pe propria răspundere: -Formularul
nr.3; -(7)ofertă financiară: -Formularul nr.4. B.Pentru persoane fizice
autorizate: -(1)formular de participare: -Formularul nr.2; -(2)copie
după Certificatul de Înmatriculare
eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului, Certificatul Constatator
eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului: -valabil în original; -(3)
dovada privind achitarea obligaţiilor
fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de
Serviciul Taxe şi Impozite Locale: în
original; -(4)acte doveditoare
privind intrarea în posesia caietului
de sarcini (documentaţiei de atribuire), respectiv procesul verbal de
predare-primire: în copie; -(5)
procură pentru persoane împuternicite să participe la licitaţie: în
original; -(6)declaraţie pe propria
raspundere: -Formularul nr.3; -(7)
ofertă financiară: -Formularul nr.4.
Garanţia de participare este obligatorie şi se poate constitui prin ordin
de plată în contul proprietarului nr.
RO65TREZ3395006XXX000277
-deschis la Trezoreria Novaci, sau în
numerar cu sume depuse la caseria
proprietarului. Valoarea garanţiei de
participare la licitaţia de închiriere
va reprezenta 10% din preţul minim
de începere a licitaţiei pe fiecare lot
în parte conform planurilor de
amplasament şi delimitare a imobilelor astfel: -Lot 2= 111mp -valoare
garanţie participare: 11.1lei; -Lot 3=

108mp -valoare garanţie participare:
10.8lei; -Lot 4= 104mp -valoare
garanţie participare: 10.4lei; -Lot 5=
105mp -valoare garanţie participare:
10.5lei; -Lot 6= 113mp -valoare
garanţie participare: 11.3lei; -Lot 7=
109mp -valoare garanţie participare:
10.9lei; -Lot 8= 115mp -valoare
garanţie participare: 11.5lei; -Lot 9=
102mp -valoare garanţie participare:
10.2lei; -Lot 10= 120mp -valoare
garanţie participare: 12lei; -Lot 11=
101mp -valoare garanţie participare:
10.1lei; -Lot 12= 129mp -valoare
garanţie participare: 12.9lei; -Lot
13= 109mp -valoare garanţie participare: 10.9lei; -Lot 14= 138mp
-valoare garanţie participare:
13.8lei; -Lot 15= 117mp -valoare
garanţie participare: 11.7lei; -Lot
16= 138mp -valoare garanţie participare: 13.8 lei; -Lot 17= 124mp valoare garanţie participare: 12.4lei;
-Lot 18= 130mp -valoare garanţie
participare: 13lei; -Lot 19= 129mp
-valoare garanţie participare:
12.9lei; -Lot 20= 132mp -valoare
garanţie participare: 13.2lei; -Lot
21= 131mp -valoare garantie participare: 13.1lei; -Lot 22= 142mp
-valoare garanţie participare:
14.2lei; -Lot 23= 140mp -valoare
garanţie participare: 14lei. Garanţia
de participare se restituie: a)ofertantului câstigător, în cel mult 3 (trei)
zile lucrătoare de la data semnării
contractului de închiriere, sau ea
poate fi transferată în contul proprietarului constituind în felul acesta
cota parte a chiriei; b)ofertanţilor
necâstigători: după semnarea
contractului de închiriere, dar nu
mai tarziu de 3 (trei) zile lucrătoare
de la data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei. Ofertantul
pierde garanţia de participare dacă:
a)îsi retrage oferta în perioada de
valabilitate a acesteia; b)oferta sa
fiind stabilită castigătoare, refuză să
semneze contractul de închiriere în

perioada de valabilitate a ofertei.
Documentele licitaţiei (caietul de
sarcini) se obţine de la sediul Primăriei Baia de Fier, comuna Baia de
Fier, sat Baia de Fier, nr.364, judeţul
Gorj, pe suport de hârtie, pe baza de
proces verbal de predare-primire.
Date de contact: tel/
fax.0253.461.202/ 0253.461.012,
e-mail: baiadefierprimaria@yahoo.
com

PIERDERI
l Pierdute Atestat Profesional
Transport Marfa si Atestat ADR
Colete, emise pe numele ROSU
CRISTIAN. Le declar nule.
l Pierdut Proces-verbal
nr.8.05.1972, Contract de construire
nr.9633/1971, pe numele Burtan Ion,
Burtan Florentina. Le declar nule.
l Pierdut Contract construire
1337/05.01.1973 si Proces-verbal
predare-primire locuinta din
12.03.1973, pe numele Iosif Savu si
Iosif Ana. Declar nule.
l Pierdut Proces-verbal din
12.07.1977 pe numele Ungureanu
Matei. Il declar nul.
l Pierdut Atestate transport marfă
şi agabaritic, pe numele Proca
Nicolae Cornel, eliberat de A.R.R.
Argeş. Se declară nule.

l Declar pierdută (nulă) legitimaţie
cu nr. 18386 emisă de S.C. Apa
Nova Bucureşti pe numele
Constantin Vasile.
l Marius Marica, administrator S.C
High Purpose Training S.R.L-D,
avand CUI 33849054, declar pierdut
certificatul de inregistrare al firmei.
Il declar nul.

