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OFERTE SERVICIU
lSpitalul Municipal cu sediul în 
localitatea Oltenița, str.Argeșului, 
nr.134, judeţul Călărași, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, 
conform HG286/2011: -două 
posturi de asistent medical speciali-
tatea med.generală -compartiment 
primiri urgenţe/cameră de gardă 
-vechime în muncă -1 an; -un post 
de registrator medical –secţia pedi-
atrie, fără vechime în muncă; -două 
posturi de îngrijitoare curăţenie 
-Compartiment Primiri Urgenţe, 
fără vechime în muncă. Concursul 
se va desfășura la sediul spitalului 
menționat mai sus, astfel: -Proba 
scrisă -în data de 04.08.2016: ora 
09.00 -pentru asistent medical, ora 
12.30 -registrator medical, îngriji-
toare curâţenie; -Interviu -data de 
08.08.2016, ora 09.00 -pentru asis-
tent medical, ora 12.30 -registrator 
medical și îngrijitoare curăţenie. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -cerere parti-
cipare concurs; -Copie act identi-
tate; -copie legalizată de pe diplomă 
absolvire a școlii (post liceală, liceu, 
școală generală); -certificat medical 
privind starea de sănătate; -cazier 
judiciar. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 01.08.2016. Relaţii 
suplimentare la sediul spitalului  
persoană de contact: Topârceanu 
Emilia,   telefon: 0242.515.931, 
int.237, fax: 0242.510.673. 

lCăminul pentru Persoane Vărst-
nice Jimbolia, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcţiilor 
contractuale vacante: -Asistent 
Social  Principal,  funcţie de 
executie: -1 post; -Contabil Şef, 
funcţie de conducere: -1 post; 
-Îngrijitoare, funcţie de execuţie: -1 
post. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute de art.3, din anexa la HG 
nr.286/2011. Pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Condițiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a 
ocupării funcției de asistent social 
principal sunt: -Studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă, specializarea 
asistenţă socială; -Aviz de exerci-
tare a profesiei de asistent social 
eliberat de Colegiul Naţional al 
Asistenţilor Sociali din România 
având treapta de competenţă Prin-
cipal; -Constituie avantaj: master în 
asistenţă socială a persoanelor 
vârstnice; -Vechime în specialitatea 
studiilor absolvite minim 10 ani. 
Condițiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a 
ocupării funcției de contabil șef 
sunt: -Studii superioare economice 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă; -Vechime în 
specialitatea studiilor absolvite 
minim 8 ani; -Cunoașterea politi-
cilor și practicilor în domeniu; 
-Cunoștinţe de operare PC în 
vederea utilizării programelor 
specifice de contabilitate. Condițiile 
specifice necesare în vederea parti-
cipării la concurs și a ocupării 
funcției de îngrijitoare sunt: -Studii 
generale sau medii; -disponibilitate 
în a lucra cu persoane vărstnice; 
-nu necesită vechime. Concursul se 
va organiza conform calendarului 
următor: -04 august 2016, ora 9.00 
-proba scrisă; -04 august 2016, ora 
13.00 -proba interviu. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-

mentele prevăzute de art.6, alin.(1) 
din anexa la HG nr.286/2011, Titlu 
I, Capitolul 1, Secţiunea a 2-a și se 
vor depune în termen de 10 zile de 
la publicarea anunţului. Detalii 
privind condiţiile specifice și biblio-
grafia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Căminului pentru Persoane Vărst-
nice Jimbolia, din str.Tudor Vladi-
mirescu, nr.66, Compartimentul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n : 
nr.0256.360.630.

lSocietatea Artifex SRL,cu sediul 
in FOCSANI, BLD.BUCURESTI 
NR.12, JUD.VRANCEA-TE-
LEFON 0337100242 -INT.138 
ANGAJEAZA 3PERSOANE 
CONSTRUCTORI DE TIPARE 
IN DOMENIUL CONFECTIILOR 
TEXTILE. CERINTE: -cunostinte 
in domeniul confectiilor textile de 
dama; -cunostinte temeinice in 
construirea tiparelor (manual, pe 
carton,electronic); -Studii superioa-
re-cunostinte de limba rusa; -bun 
organizator al timpului de lucru; 
-capacitatea de a lucra in echipa; 
-spirit de initiativa, creativ si atent 
la detalii; -simt estetic. * experienta 
in executarea si prelucrarea tipa-
relor in sistem electronic, cunos-
tinte de limba engleza,constituie un 
avantaj! Responsabilitati: -crearea 
manuala a tiparului,plecand de la 
un articol vestimentar deja existent 
sau de la un design; -proiectarea, 
constructia si modificarea tiparelor 
pe zona de confectii adulti; -modifi-
carea tiparelor si corectarea lor 
dupa efectuarea probei; -gradarea 
tiparelor pe marimi; -realizarea 
incadrarilor pentru croit; -calculul 
materialelor de consum per model 
pentru productie.Oferta: -pachet 
salarial motivant-mediu de lucru 
placut/posibilitatea dezvoltarii 
personale si avansarii in cariera 
CV-urile se depun la sediul socie-
tatii sau pe e-mail felix.alexe@arti-
fexfashion.com pana la data de 
24.07.2016.

lHotel Capitol Bucuresti anga-
jeaza ospatari si bucatari.Salariu 
atractiv si masa de pranz asigurate. 
Adresa este:Calea Victoriei, nr.29, 
sector 1,Bucuresti. Nr.telefon 
contact 0758255963 sau e-mail:an-
gajare@hotelcapitol.ro.

lSC Shandong Ningjian anga-
jează: controlor de calitate, 
maiestru electrician în construcţii, 
operator PC. Cunoașterea limbii 
chineze constituie avantaj. Tel: 
0251.448.408.

lAdministratia Serviciilor Sociale 
Comunitare cu sediul în Ploiesti, str. 
Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, organi-
zează concurs în data de 16.08.2016 
(proba scrisă) si în data de 18.08.2016 
(interviul), pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a urmatoarei 
functii publice de executie: CONSI-
LIER CL. I/GRAD PRINCIPAL – 1 
POST.Conditii de participare  : - 
studii universitare de licentă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licentă sau echivalentă, 
domeniul stiinte administrative.-ve-
chime minima de 5 ani in speciali-
zarea studiilor necesare exercitarii 
functiei publice.Concursul se va 
desfasura la sediul din Ploiesti, Pta. 
Eroilor nr. 1A (cladirea fost 
OMV-PETROM).Dosarele de 
înscriere se depun la registratura 
institutiei din str. Postei, nr.6, în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anuntului.Relatii privind conditiile 
de participare se pot obtine la telefon 
0244/511137 tasta 6.

lPrimăria orașului Petrila anunţă 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor funcţii publice de execuţie 

vacante, din cadrul Serviciului 
Achizitii, Investiţii, Proiecte cu 
Finanţare Internaţională, Manage-
mentul Calitaţii:-inspector clasa I, 
gradul profesional debutant;Con-
diţii de participare la concurs: 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă.-in-
spector clasa I, gradul profesional 
principal;Condiţii de participare la 
concurs: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectivstudii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă in domeniul știintelor 
economice; vechime în specialitatea 
studiilor absolvite minim 5 ani.-in-
spector clasa I, gradul profesional 
superior;Condiţii de participare la 
concurs: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul știinţelor 
economice; vechime în specialitatea 
studiilor absolvite minim 9 ani.
Condiţii specifice prevăzute în fișa 
postului: specializare/ perfecţionare 
în domeniul managementului 
proiectelor.Proba scrisă a concur-
sului va avea loc în data de 10 
august 2016, începând cu ora 10.00 
la sediu Primăriei orașului Petila 
din strada Republicii nr. 196. Dosa-
rele de înscriere pentru participarea 
la concurs se depun la Primăria 
orașului Petrila pâna în data 01 
august 2016, ora 15.00.Bibliografia 
pentru postul de inspector debutan-
t:-Legea 215/2001 privind adminis-
t r a ţ i a  p u b l i c ă  l o c a l ă 
republicată;-Legea 188/1999 
privind statutul funcţionarilor 
publici, republicată;-Legea nr. 
7/2004 privind Codul de conduită a 
funcţionarilor publici , republica-
tă;-Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice;-HGR nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referi-
toare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achi-
ziţiile publice.Bibliografia pentru 
postul de inspector principal:-Legea 
215/2001 privind administraţia 
publică locală republicată;-Legea 
188/1999 privind statutul funcţio-
narilor publici, republicată;-Legea 
nr. 7/2004 privind Codul de 
conduită a funcţionarilor publici , 
republicată;-HGR nr. 273/1994 
privind aprobarea Regulamentului 
de  recepţ ie  a  lucrăr i lor  de 
construcţii și instalaţii aferente cu 
modificările și completările ulteri-
oare;-Legea 98/2016 privind achizi-
ţiile publice;-HGR nr. 395/2016 
pentru aprobarea Normelor meto-
dologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contrac-
tului de achiziţie publică/acordu-
lui-cadru din Legeanr. 98/2016 
privind achiziţiile publice.Biblio-
grafia pentru postul de inspector 
superior:-Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală repu-
blicată;-Legea 188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici, 
republicată;-Legea nr. 7/2004 
privind Codul de conduită a funcţi-
onarilor publici , republicată;-HGR 
nr. 273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recepţie a lucră-
rilor de construcţii și instalaţii 
aferente cu modificările și comple-
tările ulterioare;-Legea 98/2016 
privind achiziţiile publice;-HGR nr. 
395/2016  pentru  aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribu-
irea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din 
Legeanr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice;-HGR nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilor publice, 
precum și a structurii și metodolo-

giei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiţii și 
lucrări de intervenţii.Acte necesare: 
dosar, act de identitate, formular de 
înscriere la concurs, diploma de 
studii, acte care atestă specializări 
sau perfecţionari (unde este cazul), 
copie după carnetul de muncă sau 
adeverinţă care să ateste vechimea 
în muncă și în specialitatea studi-
ilor, cazier judiciar, adeverinţă 
medicală care să ateste starea de 
sănătate, declaraţie pe proprie 
răspundere că nu a desfașurat acti-
vităţi de poliţie politică, declaraţie 
pe proprie răspundere că nu a fost 
destituit/ă dintr-o funcţie publică 
sau nu i-a încetat contractul indivi-
dual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 7 ani. Toate 
documentele solicitate vor fi 
prezentate în copii și original sau în 
copii legalizate.Relaţii suplimentare  
și bibliografia la sediul Primăriei 
orașului  Petri la sau telefon 
0254/550.977 sau 0254/550.760.

lPrimăria Comunei Bălţaţi, 
judeţul Iași, organizează concurs 
pentru ocuparea postului contrac-
tual, vacant pe perioadă nedetermi-
n a t ă ,  d e  i n s p e c t o r  d e 
specialitate- studii superioare, grad 
profesional II, în cadrul Comparti-
mentului Achiziții Publice, Patri-
moniu, Licitații.Condiții de studii: 
-Superioare de lungă durată, profil 
științe juridice sau economic, cu 
diplomă de licență sau echivalentă. 
Condiții de vechime:-În speciali-
tatea studiilor: Minim 1 an. 
Condiții de desfășurare a concursu-
lui:•Proba scrisă: pe data de 
04.08.2016, ora 10,00, la sediul 
Primăriei.
•Data, ora şi locul organizării inter-
viului se vor anunţa odată cu 
afișarea rezultatelor la proba scri-
să.•Dosarele de înscriere se vor 
depune până pe 28.07.2016 inclusiv, 
ora 16,00, la sediul Primăriei.
Condițiile de participare la concurs, 
bibliografia și actele solicitate 
candidaților sunt afișate la sediul 
Primăriei Comunei Bălţaţi. Relaţii 
supl imentare  la  te lefon nr. 
0232/717249, 0232/717247.

lComisia Naţională pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare cu 
sediul în București, B-dul Libertăţii 
nr. 14, sector 5, organizează la data 
de 4 august 2016, ora 10.00 (proba 
scrisă) la sediul din Str. Lt. Zalic, 
nr.4, sector 6, concurs pentru 
ocuparea pentru perioadă nedeter-
minată a postului vacant de Consi-
lier IA în cadrul Compartimentului 
Achiziţii Publice- Administrativ: 1. 
Consilier gr. IA în cadrul Servi-
ciului Managementul Resurselor- 
C o m p a r t i m e n t u l  A c h i z i ţ i i 
P u b l i c e –  A d m i n i s t r a t i v -  1 
post:-pregătire superioară tehnică 
sau economică, studii de lungă 
durată (inginer sau absolvent al 
unei universităţi, în domeniul știin-
ţelor exacte);
-vechimea în specialitatea  funcţiei: 
peste 6 ani; -vechimea în domeniul 
achiziţiilor publice: 5 ani; -desfășu-
rarea activităţii în domeniul achizi-
ţiilor publice într-o instituţie 
publică reprezintă un avantaj; 
-Locul  de muncă- la  sediul 
C.N.C.A.N. din București, Str. Lt. 
Zalic, nr.4, sector 6;Dosarele de 
concurs se depun până la data de 
27.07.2016, la sediul din str. Zalic 
nr.4, sector 6, la Compartimentul 
Resurse Umane, persoane de 
contact Ghinea Petruta/ Cernat 
Magdalena, telefon 021.316.34.93/ 
int.131.

lPrimăria comunei Horlești orga-
nizează concurs în baza H.G. 
286/2011 și H.G. 1027/2014 la 
sediul Primăriei comunei Horlești, 
județul Iași, în data de 29.07.2016 
ora 11:00 proba scrisă și în data de 

05.08.2016, ora 11:00 interviul, 
pentru ocuparea postului contrac-
tual temporar vacant de Şef 
S.V.S.U. în cadrul Serviciului 
voluntar situații de urgență. 
Condiții de participare:-Nivelul 
studiilor medii.  Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la 
sediul Primăriei Horlești- secreta-
riat în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunț în 
Monitorul Oficial Partea a III-a 
respectiv data de 27.07.2016. 
Condițiile de participare la concurs 
și bibliografia stabilită se afișează la 
sediul primăriei comunei Horlești. 
Relații suplimentare se pot obține 
de la sediul primăriei comunei 
Horlești și la telefon– 0232-413200.

lRomânia, Judeţul Buzău, Muni-
cipiul Buzău, -Consiliul Local 
- C o m i s i a  d e  S e l e c ţ i e , 
-Nr.13862/2016. Comisia de selecţie 
desemnată  pr in  Hotărârea 
nr.114/01 iulie 2016 a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău 
publică următorul anunţ: Consiliul 
Local al Municipiului Buzău, cu 
sediul în municipiul Buzău, str.
Unirii, nr.163, în calitate de autori-
tate tutelară, organizează în peri-
oada 16-17 august 2016, selecţia 
candidaţilor pentru posturile de 
membri în Consiliul de Adminis-
traţie al S.C."Trans-Bus" S.A. 
Buzău. I.Reguli generale ale proce-
sului de recrutare și selecţie: 
-procesul de recrutare și selecţie se 
face cu respectarea OUG109/2011, 
privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, aprobată 
prin Legea nr.111/2016; -cel puţin 2 
dintre membrii consiliului de admi-
nistraţie trebuie să aibă studii 
economice sau juridice și experi-
enţă în domeniul economic, conta-
bilitate, de audit financiar sau 
juridic de ce puţin 5 ani; -nu pot fi 
selectaţi mai mult de 2 membri din 
rândul funcţionarilor publici sau a 
altor categorii de prsonal din cadrul 
autorităţii publice tutelare sau al 
altor instituţii publice; -2 persoane 
cu experienţă în administrarea sau 
managementul unor regii auto-
nome sau societăţi, inclusiv socie-
tăţi din sectorul privat. Aceste 

persoane nu pot fi funcţionari 
publici sau alte categorii de 
personal; -membrii sunt persoane 
fizice sau juridice cu experienţă în 
activitatea de administrare/mana-
gement a unor întreprinderi publice 
sau a unor societăţi comerciale; 
-candidaţii să nu facă parte din mai 
mult de 3 consilii de administraţie 
ale regiilor autonome sau ale socie-
tăţilor comerciale. II.Posturi în 
selecţie: -5 administratori. III.
Durata mandatului: -4 ani. IV.
Etapele de desfășurare a selecţiei: 
1.Selecţia dosarelor de înscriere; 2.
Interviul candidaţilor selectaţi. V.
Condiţii de participare: 1.Condiţii 
generale: a)are cetăţenia română; b)
cunoașterea limbii române (scris și 
vorbit); c)capacitate deplină de 
exerciţiu; d)stare de sănătate cores-
punzătoare funcţiei pe care candi-
dează,  atestată  pe  bază de 
documente medicale; g)să nu fi fost 
condamnat pentru infracţiuni 
contra patrimoniului prin nesoco-
tirea încrederii, infracţiuni de 
corupţie, delapidare, infracţiuni de 
fals în înscrisuri, evaziune fiscală, 
infracţiuni prevăzute de Legea 
nr.656/2002, pentru prevenirea și 
sancţionarea spălării banilor, 
precum și pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire și combatere a 
finanţării terorismului, republicată, 
cu modificările și completările ulte-
rioare. 2.Condiţii specifice: -Admi-
nistratori: a)absolvenţi de studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
b)experienţă în activitatea de admi-
nistrare/management a/al unor 
întreprinderi publice sau a/al unor 
societăţi comerciale; c)cunoașterea 
legislaţiei privind societăţile comer-
ciale și a ordonanţei corporative a 
întreprinderilor publice (Legea 
nr.31/1990, OUG nr.109/2011); d)
cunoașterea actului normativ 
privind organizarea și funcţionarea 
societăţii comerciale unde candi-
datul și-a depus candidatura. 
-Administrator –cu studii econo-
mice sau juridice: a)licenţiat în 
știinţe economice sau juridice și cu 
experienţă în domeniul economic, 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administraț ia 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 21.07.2016, orele 
14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri: 1. 
Cap tractor marca Renault, tip Premiu420 18 4X2, an de fabricație 
2005, diesel, serie șasiu VF622GVAO00141578, serie motor - 
83M0628578, nr. înmatriculare 34BN7723, la prețul de 37.111,00 
le i ,  inclusiv TVA; 2.Semiremorcă ,  marca Tarsan, t ip 
TSNMON136/93, an de fabricație 2000, serie șasiu TS11128616, nr. 
înmatriculare 34LTO140, la prețul de 14.335,00 lei, inclusiv TVA; 
3.Autoturism, marca Saab, model 93, an de fabricație 1998, 
cilindreea - 2290, serie sașiu YS3DF78B2W7053449, serie motor 
B2341DA00W071578, nr. înmatriculare R374UGC, la prețul de 
5.373,00 lei, inclusiv TVA. Participanții la licitație vor prezenta până 
la data de 21.07.2016, orele 12:00, următoarele: - cerere de 
înscriere la licitație; - dovada plății garanției de participare la 
licitație, reprezentând 10% din prețul de pornire a 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 și legalizat; - pentru persoanele fizice române, copie 
de pe actul de identitate; - pentru persoanele fizice străine, copie de 
pe pașaport sau carte de identitate, după caz; - 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 50 lei. Garanția 
de participare la licitație se va depune în contul A.J.F.P. Giurgiu, nr. 
RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la Trezoreria Municipiului 
Giurgiu, Cod de Identificare Fiscală 4286895. Informații 
suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. Giurgiu - 
Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la parterul sediului, 
telefon 0246.216705 - interior 138.
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contabilitate, de audit financiar sau 
juridic de ce puţin 5 ani de la data 
obţinerii diplomei de studii superi-
oare; b)cunoaşterea legislaţiei 
privind societăţile comerciale şi a 
ordonanţei corporative a întreprin-
derilor publice (Legea nr.31/1990, 
OUG nr.109/2011), c)cunoaşterea 
actului normativ privind organi-
zarea şi funcţionarea societăţii 
comerciale unde candidatul şi-a 
depus candidatura. VI.Criterii de 
selecţie: -Îndeplinirea criteriilor 
generale şi specifice şi a celor cerute 
prin OUG nr.109/2011; -Cunoştinţe 
de afaceri specifice obiectului de 
activitate al societăţii comerciale 
unde candidatul şi-a depus candi-
datura; -Experienţă în elaborarea/
dezvoltarea de strategii corporative; 
-Cunoştinţe solide privind bunele 
practici de guvernanţă corporativă; 
-Abilităţi manageriale evaluate pe 
baza următoarelor criterii: a.capa-
citate de analiză şi sinteză: -25%; 
b.abilităţi de comunicare: -25%; 
c.orientare către rezultate: -25%; 
d.capacitate de luare a deciziilor: 
-25%. Selecţia se realizează cu 
respectarea principiilor nediscrimi-
nării, tratamentului egal şi transpa-
renţei şi cu luarea în considerare a 
specificului domeniului de activi-
tate al societăţii. VII.Documente 
necesare pentru depunerea candi-
daturii: 1.CV +declaraţie de 
intenţie (va fi considerată oferta 
tehnică conform OUG 109/2011); 
2.Cazier judiciar; 3.Dovada locului 
de muncă actual; 4.Copii legalizate 
după actele de studii; 5.Copie act 
identitate; 6.Copie Carnet de 
Muncă/documente doveditoare 
care să ateste experienţa în dome-
niul administrării/managemen-
tului; 7.Declaraţie de consimţământ 
prin care candidatul îşi exprimă 
acordul de a se procesa datele sale 
personale în scopul procedurii de 
recrutare şi selecţie; 8.Adeverinţă 
medicală; 9.Declaratie pe proprie 
răspundere prin care candidatul va 
confirma că nu se află întruna din 
situaţiile prevăzute la art.6 din 
OUG nr.109/2011, privind guver-
nanţa corporativă a întreprinde-
rilor publice sau că nu a suferit o 
condamnare pentru o infracțiune 
legată de conduita profesională. 
Candidaturile şi documentele soli-
citate prin prezentul anunţ se 
depun până la data 11.08.2016 

-inclusiv, ora 16.00, la registratura 
Primăriei Municipiului Buzău, în 
dosar plic, unde vor primi un 
număr de înregistrare şi data certă 
a depunerii. Dosarul va avea menţi-
onat “Candidatura pentru funcţia 
de membru în Consiliul de admi-
nistraţie al S.C."Trans-Bus" S.A. 
Buzău, postul vizat după caz, 
precum şi numele şi prenumele, 
domiciliul candidatului. În data de 
16.08.2016, se va realiza selecţia 
dosarelor de candidatură. Candi-
daţii declaraţi admişi la etapa de 
selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în 
cadrul unui interviu, data, ora şi 
locul desfăşurării interviului 
urmând să fie anunţate pe site-ul şi 
la sediul Primăriei Municipiului 
Buzău. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Munici-
piului Buzău, camera 23 -Serviciul 
Resurse Umane şi la nr.de telefon: 
0238.721.407. Comisia de Selecţie: 
-Apostu Ionuţ-Sorin –viceprimar, 
preşedinte; -Neder Andrei –vice-
primar, reprezentantul munici-
piului Buzău, membru; -Gâlcă 
Amalia-Justina –şef Serviciu 
Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltu-
ieli, membru; -Avramescu Auraş –
director executiv adjunct al 
Direcţiei Economice, membru; 
-Manolache Maria -şef Serviciu 
Resurse Umane, Prognoză, Organi-
zare, Cooperare Interinstituţională, 
membru; -Isbăşoiu Marcel –consi-
lier Serviciul Resurse Umane, 
Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională, secretar.

l SC GMC DEVELOPMENT 
SRL Tg.Jiu angajează confecţioner 
montator aluminiu şi mase plastice. 
Salariu atractiv, condiţii optime de 
muncă. 0767.466.957.

VÂNZĂRI 2 CAMERE
lVând apartament 2 camere în 
Piteşti, ultra central, îmbunătăţiri. 
Informaţii telefon: 0742/870813.

CITAȚII
lNumita Butuşină Ionela, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Comuna Amărăştii de Sus, sat 
Zvorasca, este citată pntru data de 
27.09.2016 la Judecătoria Craiova, în 
dosarul cu nr.24585/215/2015, CMF2, 
ora 8.30, având ca obiect divorţ.

DIVERSE
l S.N.G.N. ROMGAZ. SA., titular 
al proiectului „Conducte si insta-
latii pentru punerea in productie a 
sondelor 1 Fulga, 1 Salciile, 1 Merii 
si 1 Lipia”, anunta publicul inte-
resat asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare de catre Agentia pentru 
Protectia Mediului Ialomita, in 
cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului pentru 
proiectul „Conducte si instalatii 
pentru punerea in productie a 
sondelor 1 Fulga, 1 Salciile, 1 Merii 
si 1 Lipia”,  propus a fi amplasat in 
extravilanul loc. Adancata, Barbu-
lesti, Cosereni, Moldoveni, jud. 
Ialomita si in jud. Prahova, nu se 
supune evaluarii impactului asupra 
mediului si evaluarii adecvate. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza pot 
fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Ialomita, 
loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1 
in zilele de luni-joi intre orele 08.00-
16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 
precum si la urmatoarea adresa de 
internet: apmil.anpm.ro.Publicul 
interesat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de 
incadrare in termen de 5 zile de la 
data publicarii prezentului anunt.

lPrivate Liquidation Group 
IPURL numit lichidator judiciar în 
dosarul 2829/111/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe debi-
toarea S.C. TV PRODUCTS S.R.L. 
CUI RO14804986 J05/752/2002 ÎI 
ANUNŢĂ PE TOŢI CREDITORII 
societăţii sus menţionate că s-a 
deschis procedura prevăzută de 
Legea nr.85/2014 şi, în consecință:-
termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanţei 
dumneavoastră asupra averii debi-
t o a r e i  e s t e  d a t a  d e 
25.08.2016;termenul limită de veri-
ficare a creanţelor, întocmire, 
afişare şi comunicare a tabelului 
preliminar al creanţelor va fi data 
de 05.09.2016;termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv al crean-
țelor va fi data 03.10.2016;prima 
şedinţă a adunării creditorilor va 
avea loc în data de 13.09.2016, ora 
14.00, la adresa PRIVATE LIQUI-
DATION GROUP IPURL, Oradea, 
str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, 
județul Bihor.

l Judecătoria Iaşi  – dosar 
36199/245/2012 pentru aceste 
motive în numele legii hotărăşte: 
Constată deschisă succesiunea prin 
moarte succesiunea autorului 
comun: Ioniță Viorel, decedat la 
data de 27.06.2006, conform certifi-
catului de deces seria DP nr.775758. 
Constată că au calitate de moşteni-
tori legali ai autorului comun: 
reclamanta Pițigoi Elena Viorica 
(fostă Ioniță), CNP 2820301226819, 
cu domiciliul ales în România la 
mandatar Aliței Geta, în Iaşi, str. 
Vitejilor nr.8, bloc SC12, et.1, ap.7, 
în calitate de fiică supraviețuitoare, 
cu o cotă legală de 3/8 din succe-
siune, pârâta Ioniță Alina Lucica 
domiciliată în str. Anton Crihan 
nr.6, bloc D21, et.3, ap.11, în cali-
tate de fiică supraviețuitoare, cu o 
cotă legală de 3/8 din succesiune şi 
pârâta Ioniță Lucreția, domiciliată 
în Iaşi, Crihan nr.6, bloc D21, et.3, 
ap.11, în calitate de soție supravie-
țuitoare, cu o cotă legală de 2/8 din 
succesiune, aceste din urmă pârâte 
fiind citate şi prin publicitate în 
cadrul procesului civil (conform 
regulilor din vechiul cod de proce-
dură, prin afişare şi la sediul 
instanței şi în două publicații). 
Constată că masa succesorală 
dedusă partajului se compune din 
imobil cu destinația teren în supra-
față de 5437 mp intravilan şi 7200 
mp teren extravilan, situat în sat 

Voroveşti, comuna Miroslava, 
respectiv în extravilanul satului 
menționat. Constată  că valoarea 
masei succesorale este de 130554,91 
lei (116514,91 lei teren intravilan şi 
14040 lei teren extravilan, cu o 
valoare unitară de 21,43 lei/mp 
teren intravilan şi 1,95 lei/mp teren 
extravilan). Stabileşte loturile ideal: 
în intravilan 2/8 însemnând 
1359,25 mp şi 3/8 însemnând 2038 
mp, iar în extravilan 2/8 însemnând 
1800 mp, iar 3/8 însemnând 2700 
mp. Stabileşte valoare loturilor 
ideale ca fiind: loturile de 3/8 valo-
rează 48958,09 lei (compusă din 
valoarea lotului ideal intravilan de 
43693,09 lei + valoarea lotului ideal 
extravilan de 5265 lei), iar lotul de 
2 /8  va lorează  32638 ,72  l e i 
(compusă din valoarea lotului 
intravilan de 29128,72 lei şi 
valoarea celui extravilan de 3510 
lei). Admite cererea de ieşire din 
indiviziune, astfel cum a fost preci-
zată, cu privire la suprafețele de 
t e r e n  ( p r o v e n i t  d i n  T P 
85973/15.09.2003) de: -5427 mpm 
sitată în intravilan sat Voroveşti, 
comuna Miroslava, delimitată de 
punctele de contur 1-2-3-4-5-6-7-8-
9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
20-21-22-23-24-25-26-1 (planşa 1 
raport de expertiză  Anton Costel 
filele 1-38 volum III dosar), în 
amplasamentul topografic repre-
zentat la T16, parcelele A626, 
A621, A747/2, F627, F622 şi 
PDT628; -şi 7200 mp extravilan 
comuna Miroslava, compusă din 
două loturi identificate după cum 
urmează: primul cu amplasamentul 
topografic delimitat de punctele de 
contur 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1, tota-
lizând 3600 mp situat în apropierea 
vetrei  de sat  Valea Ursului 
(conform planşei 2 din raportul de 
expertiză Anton Costel filele 1-38 
volum III dosar), T51, parcela 
A3261/9 şi al doilea identificat de 
punctele de contur 1-2-3-4-5-6-7-
8-1 (conform planşei 3 din raportul 
de expertiză Anton Costel filele 
1-38 volum III dosar), totalizând 
3600 mp situați în apropierea vetrei 
de sat Voroveşti, T20, parcelele 
A834/2/100/1, F832/2/100/1 şi 
A834/2/100/2. Dispune atribuirea 
de loturi, în natură, reclamantei şi 
pârâtelor, după cum urmează: -Se 
atribuie reclamantei Pițigoi Elena 
Viorica (fostă Ioniță), în calitate de 
fiică supraviețuitoare, în conside-
rarea cotei sale legale de 3/8 din 
succesiune, conform variantei 2 de 
lotizare din raportul de expertiză 
Anton Costel filele 1-38 volum III 
dosar, raport avizat de OCPI, 
terenul în suprafață de 3600 mp, 
extravilanul comunei Miroslava 
(situat în apropierea vetrei de sat 
Valea Ursului), având vecinătăți la 
nord DE 2325, la est teren nr. 
c a d a s t r a l  6 6 0 8 2  ( M u s t a ț ă 
Constanța), la sud DE 2295/1, iar la 
vest (fost Păduraru Petru), nr. cad. 
4994/4/1, 4994/4/2, 72287, 72288, 
4994/4/5, 72292, 72293, 72294, 
72295, 72296, 72297, 72298, 
4994/4/13,  4994/3,  4994/2/1, 
4994/2/2, 4994/2/3, 4994/2/4, 
4994/2/5, cu amplasamentul topo-
grafic delimitat de punctele 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 (planşa 5 
raport fila 28 volum III dosar), cu 
identificarea cadastrală  T51, 
parcela A3261/9 (lucrare avizată 
OCPI prin procesul PV 1432/2016). 
Valoarea lotului atribuit este de 
7020 lei. –se atribuie pârâtei Ioniță 
Alina Lucica, în calitate de fiică 
supraviețuitoare, în considerarea 
cotei sale legale de 3/8 din succe-
siune, conform variantei 2 de loti-
zare din raportul de expertiză 
Anton Costel filele 1-38 volum III 
dosar, raport avizat OCPI, terenul 
în suprafață de 4417 mp intravi-
lanul satului Voroveşti, cu amplasa-
mentul delimitat de punctele de 

contur 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
27,28,29,22,23,24,25,26,1 (planşa 7 
fila 30 volum III dosar), cu identifi-
carea cadastrală T16, parcelele 
A747/2, în suprafață de 100 mp, 
F627 în suprafață de 2729 mp, VH 
621 în suprafață de 900 mp, F622 
în suprafață de 108 mp şi PD 628 
în suprafață de  580 mp, delimitat 
la NE de proprietatea Muțihac, la 
ES Lungu V şi nr. cad. 4944, la SV 
de Lamba P şi la VN de DS 604 
(lucrare avizată OCPI prin PV 
1430/2016). Valoarea lotului atri-
buit este de 94656,31 lei. –se atri-
buie pârâtei Ioniță Lucreția, în 
calitate de soție supraviețuitoare, în 
considerarea cotei sale legale de 2/8 
din succesiune, conform variantei 2 
de lotizare din raportul de expertiză 
Anton Costel filele 1-38 volum III 
dosar, raport avizat OCPI, terenul 
în suprafață de 4620 mp compus 
din: suprafața de 1020 mp intra-
vilan Voroveşti, cu amplasament 
delimitat de punctele de contur 
22,29,28,27,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22 (planşa 7 fila 30 volum III 
dosar), cu identificarea cadastrală 
T16, parcela A626, în suprafață de 
1020 mp şi suprafața de 3600 mp 
extravilan comuna Miroslava cu 
amplasamentul delimitat de punc-
tele de contur 1,2,3,4,5,6,7,8,1 
(planşa 8 fila 30 volum III dosar), 
cu identificarea cadastrală T20, 
parcela A834/2/100/1 în suprafață 
de 2310 mp, F832/2/100/1 în supra-
față de 670 mp şi A834/2/100/2 în 
suprafață de 620 mp. Valoarea 
lotului atribuit este de 28878,6 lei. 
Egalizează loturile prin plata 
sultelor de către beneficiarul lotului 
nr.2 către titularii loturilor 1 şi 3. 
Obligă pârâta Ioniță Alina Lucica 
la plata către reclamantă a sumei 
de 41938,1 lei şi la plata către 
pârâta Ioniță Lucreția a sumei de 
3760,12 lei. Stabileşte cheltuieli de 
judecată în sarcina pârâtei Ioniță 
Alina Luciaca, ce urmează a fi achi-
tate în favoarea reclamantei în 
sumă totală de 3176,09 lei , 
compusă din 1529,61 lei taxă 
proporțională de timbru, 440,23 lei 
cheltuieli de citare prin publicitate, 
400 lei onorariu avocat şi 806,25 lei 
contravaloare onorarii expert ce îi 
revin proporțional. Stabileşte chel-
tuieli de judecată în sarcina pârâtei 
Ioniță Lucreția ce urmează a fi 
achitate în favoarea reclamantei în 
sumă totală de 2397,47 lei , 
compusă din: 1019,74 lei taxă 
proporțională de timbru, 440,23 lei 
cheltuieli de citare prin publicitate, 
400 lei onorariu avocat şi 537,5 lei 
contravaloare onorarii expert ce îi 
revin proproțional. Ia act că pârâ-
tele nu au solicitat acordarea de 
cheltuieli de judecată. Cu drept de 
a formula apel, în termen de 15 zile 
de la momentul comunicării. Hotă-
rârea se va comunica pârâtelor şi 
prin afişare la sediul instanței. 
Pronunțată astăzi, 1 iunie 2016, în 
şedință publică.

l COMUNICAT Privind plata 
dividendelor distribuite din profitul 
realizat in exercitiul financiar 2015.
Ca urmare a Hotararii Adunarii 
Generale Ordinare a Actionarilor 
din data de 20.04.2016. “ 24 IANU-
ARIE “ S.A. anunta ca plata divi-
dendelor distribuite din profitul net 
realizat pe anul 2015 se va efectua 
dupa cum urmeaza: Dividendul 
brut ce urmeaza a se acorda pentru 
o actiune detinuta la data de inre-
gistrare este de 0,6275 lei / actiune; 
societatea va calcula si va retine la 
sursa impozitul pe dividende in 
cotele prevazute de legislatia in 
vigoare la data platii, impozit pe 
care il va declara si vira la bugetul 
statului; Actionarii indreptatiti sa 
primeasca dividendele distribuite 
din profitul net realizat in exercitiul 
financiar 2015 sunt cei inregistrati 

in registrul consolidat al actiona-
rilor tinut de catre Depozitarul 
Central la data de 28.09.2016 – 
„Data de inregistrare” aprobata de 
Adunarea Generala a Actionarilor 
(ex-date 27.09.2016);Dividendele 
distribuite din profitul realizat in 
exercitiul financiar 2015 urmeaza a 
se plati actionarilor incepand cu 
data de 17.10.2016 – „Data platii”; 
In conformitate cu noile prevederi 
ale legislatiei pietei de capital, plata 
dividendelor distribuite de catre “ 
24  IANUARIE “S.A. se va realiza 
prin intermediul Depozitarului 
Central si al agentului de plata 
s e l e c t a t  –  B . R . D . - 
G.S.G.Modalitatile de plata a divi-
dendelor sunt urmatoarele: I.Prin 
intermediul agentului de plată - 
BRD Groupe Societe Generale 
B-dul Ion  Mihalache nr. 1-7 sector  
1  B u c u r e s t i  t e l  / f a x 
3016841/3016843.A. Plati  in 
numerar la ghiseele  BRD- GSG , 
pentru actionarii  persoane fizice, 
care nu au cont deschis la un Parti-
cipant:B. Plăţi prin virament 
bancar pentru persoane fizice şi 
juridice/alte entităţi care nu au cont 
deschis la Participant.II. Plati prin 
transfer bancar (in conturi deschise 
in lei la o banca din Romania) 
pentru actionarii persoane fizice si 
juridice, conform solicitărilor acţio-
narilor adresate direct Depozita-
r u l u i  C e n t r a l . I n f o r m a t i i 
suplimentare privind procedura de 
plata a dividendelor pot fi solicitate 
de la “24 IANUARIE“ S.A Serv. 
Financiar, tel.0244/521956, e-mail:  
-  Depozi tarul  Centra l :  te l : 
021.408.59.23, e-mail: dividende@
depozitarulcentral.ro. Reamintim 
actionarilor faptul ca orice modifi-
cari de date in Registrul actiona-
r i lor  (modif icar i  de  nume, 
domiciliu, mosteniri, etc.) se reali-
zeaza numai de catre Depozitarul 
Central S.A. – cu sediul in Bucu-
resti, Sector 2, B-dul Carol I, nr. 
34-36, et. 3, 8 si 9, tel. 021.408.58.00 
– la solicitarea actionarului / 
persoanei indreptatite. 

ADUNĂRI GENERALE
l Asociația Victimelor Acciden-
telor de Circulație, organizație 
neguvernamentală, înscrisă sub 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. 
Administrația. Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Invitaţie de 
participare. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti - Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş invită practicienii în 
insolvenţă, înscrişi pe Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru regiunea II să 
depună, până cel târziu la data de 25.07.2016, orele 12.00, oferte 
în vederea desemnării de practicieni în insolvenţă, în dosarele de 
insolvenţă privind pe debitorii: S.C. Alexia David Star S.R.L. - 
dosar nr. 173/1259/2016, S.C. Cas-Rom Garden S.R.L. - dosar nr. 
186/1259/2016, S.C. Italfrank Textile S.R.L. - dosar nr. 188/1259
/2016, S.C.  Euromaster  Top  Trade  S.R.L. - dosar nr. 187/1259/
2016, S.C.  Sangocom  2002  Piteşti  S.R.L. - dosar nr. 194/1259/
2016,  S.C.  Regal  Emy  Expedition  S.R.L. - dosar  nr. 147/1259/
2016, S.C. Pedy West Trans S.R.L. - dosar nr. 165/1259/2016,  
S.C.  Smart  Management  Software  Team S.R.L. - dosar nr. 201/
1259/2016,  S.C.  Prodvit  Contract  S.R.L -  dosar  nr. 198/1259/
2016, S.C. Andracor Trading S.R.L. - dosar nr. 197/1259/2016, 
S.C. First Love 2001 S.R.L. - dosar nr. 199/1259/2016, S.C. Aldi 
Comprod Impex S.R.L. - dosar nr. 223/1259/2016, S.C. Agro 
Triple V. S.R.L. - dosar nr. 216/1259/2016, S.C. Briana Image 
S.R.L. - dosar nr. 218/1259/2016, S.C. L.G. Ştefalex Aron S.R.L. - 
dosar nr. 191/1259/2016, S.C. Facos S.R.L. - dosar nr. 214/1259/
2016, aflate pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, întocmite 
conform prevederilor art. 16 din Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015, privind 
procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de 
către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Deschiderea 
ofertelor va avea loc în data de 26.07.2016, orele 12.00, la sediul 
Administraţiei Judeţeane a Finanţelor Publice Argeş, din 
municipiul Piteşti, bd. Republicii, nr. 118. Relaţii suplimentare la 
tel. 0248.211.511, int. 3348/ int. 3345.

Ministerul Finanțelor Publice. 
A g e n ț i a  N a ț i o n a l ă  d e  
Administrare Fiscală. Direcția 
Gene ra lă  Reg iona lă  a  
Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova. 
Serviciul Fiscal Orășenesc 
Văleni. Dosar de executa- 
re  nr. 230104. Nr. 75368 
/12.07.2016. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri 
mobile. Serv iciul Fiscal 
Orășenesc Văleni anunță 
organizarea licitației privind 
vânzarea următoarelor bunuri 
mobile: - Autoutilitară marca 
Volkswagen, an fabricație 
2006. Prețul de pornire al 
licitației este de 17.293 lei, 
exclusiv TVA, la sediul din 
strada Popa Șapcă, nr. 7, o- 
raș Vălenii de Munte, în da- 
ta de 26.07.2016, ora 
10.00.Anunul nr. 75368 
/12.07. 2016 poate f i  
consultat la sediul organului 
fiscal, la primărie și pe site 
ANAF (licitații). Pentru date 
suplimentare, privind con- 
dițiile de participare și actele 
necesare la depunerea 
ofertelor, puteți apela numărul 
0244.283.006, persoană de 
contact: Samoila Cezar. Data 
afișării: 13.07.2016.
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numărul 54/11.12.2000, cu sediul în 
București, sector 1, strada Între 
Gârle, nr.4, ap.1, reconvoacă 
Adunarea Generală Extraordinară 
în baza art.27 din Statut, pentru 
data de 28.07.2016, la ora 10.00, la 
adresa din: Calea Bucureștilor, nr.1, 
Otopeni, Ilfov. Hotărârile se vor lua 
conform prevederilor art.28 din 
Statut.

LICITAȚII
l SC HIDROCONSTRUCTIA SA 
-U.C.M. ARGES cu sediul in 
Pitesti, str.Depozitelor, nr.20, jud.
Arges organizeaza licitatie pentru 
cca.135,75 tone deseuri metal,cu 
pretul de pornire de 0,68lei/kg in 
data de 25.07.2016,_ora_11. 
Garantia de participare este de 
9200lei._Caietul de sarcini si infor-
matii suplimentare se pot obtine la 
t e l e f o a n e l e  0 2 4 8 6 3 5 5 0 0 ; 
0722292564 Birou Mecanizare.

l Subscrisa VIA INSOLV SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică pornind de la valoarea de 
evaluare redusa cu 40% urmatoa-
rele bunuri mobile apartinand 
Foraj Bucuresti SA:1. Mobilier pret 
2.715 lei; echipamente birotica pret 
22.287 lei;2. Buldoexcavator 
Komatsu WB 93 R pret 4.868,40 
lei; compresor de aer 1 C 350 pret 
38,40 lei; compresor de aer Inger-
soll Rand (2 buc.) pret 23.358 lei/
buc.; compresor de aer portabil tip 
Atlas Copco pret 47.805 lei; 
compresor de aer portabil tip Atlas 
Copco pret 18.228 lei; grup elec-
trogen portabil QIX 30 (3 buc.) pret 
9.114 lei/buc.; grup electrogen 
stationar QA22Dd Atlas Copco (3 
buc.) pret 9.672,60 lei/buc.; centrala 
termica pret 14.483,40 lei; centrala 
termica pret 12.344,40 lei;3. Insta-
latie de foraj Aquadrill 1000 II, B 
16 FRD, pret 52.680 lei; instalatie 
de foraj Ingersoll Rand T3W, B 29 
THG, pret 51.600 lei; instalatie de 
foraj FA 32 si turla de foraj FA 32, 
B 31 UKG, pret 28.620 lei; insta-
latie de foraj Wirth tip B 3A, B 35 
CVO, pret 27.180 lei.Toate preturile 
sunt fara TVA. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de prezen-
tare de la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de participare 
la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţiile vor avea loc în 
data de 18.07.2016, incepand cu ora 
13/30 pentru bunurile de la pct.1, 
ora 14/00 pentru bunurile de la 
pct.2, ora 14/30 pentru bunurile de 
la pct.3. In cazul neadjudecării, 
licitatiile vor fi reluate la 25.07.2016 
respectiv 01.08.2016 la aceleasi ore, 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800.

l Comuna Tamași cu sediul Str.
Principală, nr.192, sat Tamași, 
Com.Tamași, jud.Bacău, în temeiul 

HCL Tamași, nr.12/17.02.2016, 
organizează licitaţie publică cu 
strigare pentru vânzarea aparta-
mentului, nr.4, situat în bl.1, sc.C, 
sat Tamași, Comuna Tamași, 
compus din 3 camere în suprafaţă 
totală 69,76mp. Documentele de 
calificare se regăsesc în caietul de 
sarcini și  se depun până la 
01.08.2016, ora 15.00. Licitaţia 
publică va avea loc în data de 
02.08.2016, ora 10.00, la sediul 
Comunei Tamași. Taxa pentru 
caietului de sarcini este 30RON. 
Caietul de sarcini se procură de la 
Sediul Comunei Tamași. Garanţia 
de participare este 777 RON. Taxa 
de participare este 100RON. 
Garantia și taxele se achită prin 
v irament  bancar  în  contul : 
RO62TREZ0615006XXX000204 
-Trezoreria Municipiului Bacău sau 
numerar la casieria Comunei 
Tamași, până la 01.08.2016, ora 
15.00. Informaţii suplimentare: la 
sediul Comunei Tamași,  tel/
fax.0234.225.025, e-mail: primaria-
tamasi@yahoo.com.

l Organizatorul licitaţiei: Direcţia 
Silvică Covasna, cu sediul în munici-
piul Sfântu Gheorghe, str.Kos 
Karoly,nr.5/A, jud.Covasna, tel: 
0267.351.890, Fax: 0267.351.024, 
e-mail: office@sfgh.rosilva.ro. Data și 
ora desfășurării licitaţiei: 22 iulie 
2016, ora 9.00. Locul desfășurării 
licitaţiei: Sfântu Gheorghe, str.Kos 
Karoly, nr.5/A, jud.Covasna. Tipul 
licitaţiei: licitaţie publică cu strigare. 
Licitaţia este organizată și se va 
desfășura conform prevederilor 
„Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase proprietate publică 
aprobat prin Hotararea Guvernului 
nr.924/2015. Data și ora organizării 
preselecţiei: 18 iulie 2016, orele 09.00-
15.00. Data și ora limită până la care 
poate fi depusă documentaţia pentru 
preselecţie și înscrierea la licitaţie: 15 
iulie 2016, ora 14.00. Lista loturilor 
care se licitează, preţul de pornire a 
licitaţiei și pasul de licitare pentru 
fiecare lot sunt afișate la sediul orga-
nizatorului și pe site-ul Regiei Naţio-
nale a Pădurilor-Romsilva: www.
rosilva.ro. Volumul total brut de 
masă lemnoasă fasonată oferit la 
licitaţie: -4468.7m3, din care pe sorti-
mente: -lemn rotund pentru 
cherestea: -3503.2m3; -lemn pentru 
celuloză: -66.17m3; -lemn pentru 
construcţii: 347.36m3; -lemn de foc: 
-552.0m3 și respectiv pe specii și 
grupe de specii :  -rășinoase: 
-4281.7m3; -fag: -187.0m3; Masa 
lemnoasă oferită spre vânzare 
provine din fondul forestier proprie-
tate publică a statului, certificat în 
sistemul FSC®(FSC- C109255). 
Masa lemnoasă rămasă neadjudecată 
după încheierea licitaţiei se va putea 
valorifica prin negociere, în aceeași zi, 
în condiţiile prevăzute de reglemen-
tările în vigoare. Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul organi-
zatorului licitaţiei/negocierii înce-

pând cu data de: 14 iulie 2016, ora 
08.30. Pentru informaţii și date 
suplimentare vă puteţi adresa organi-
zatorului licitaţiei la tel.0267.351.890, 
ing.Bîrlă Adrian.

l Organizatorul licitaţiei: Direcţia 
Silvică Covasna, cu sediul în muni-
cipiul Sfântu Gheorghe, str.Kos 
Karoly, nr.5/A, jud.Covasna, tel: 
0267.351.890, fax: 0267.351.024, 
e-mail: office@sfgh.rosilva.ro. Data 
și ora desfășurării licitaţilor: 25 
iulie 2016, ora 12.00. Locul desfășu-
rării licitaţiilor: Direcţia Silvică 
Covasna, cu sediul în municipiul 
Sfântu Gheorghe, str.Kos Karoly, 
n r. 5 / A ,  j u d . C o v a s n a ,  t e l : 
0267.351.890, fax: 0267.351.024. 
Tipul licitaţiilor: licitaţie publică cu 
prezentarea ofertelor scrise în plic 
închis și sigilat. Licitaţia este orga-
nizată și se va desfășura conform 
prevederilor „Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate 
publ ică" ,  aprobat  pr in  HG 
nr.924/2015. Data și ora organizării 
preselecţiilor: 18 iulie 2016, între 
orele 09.00- 15.00. Data și ora 
limită până la care poate fi depusă 
documentaţia (la registratura direc-
ţiei silvice sau prin poșta electro-
nică în format pdf),  pentru 
preselecţie și înscrierea la licitaţii: 
15 iulie 2016, ora 14.00. 1)Licitaţie 
pentru vânzarea de masa lemnoasă 
pe picior oferită spre vânzare din 
fondul forestier proprietate publică 
a statului, certificat în sistemul 
FSC®(FSC-C109255). Lista parti-
zilor care se licitează și preţul de 
pornire a licitaţiei sunt afișate la 
sediul organizatorului și pe site-ul 
Regiei Naţionale a Pădurilor-Rom-
silva: www.rosilva.ro. Volumul total 
de masă lemnoasă pe picior oferit 
la licitaţie: -974m3 brut din care pe 
natură de produse: -produse princi-
pale: -974m3 și respectiv pe specii și 
grupe de specii: -rășinoase: -473m3; 
-fag: -447m3; -stejari: -34m3; 
-diverse specii tari: -20m3; Masa 
lemnoasă pe picior rămasă neadju-
decată după încheierea licitaţiei se 
va putea adjudeca prin negociere în 
aceiași zi, în condiţiile prevăzute de 
reglementările în vigoare. Caietul 
de sarcini poate fi procurat de la 
sediul organizatorului licitaţiei 
începând cu data de: 14 iulie 2016, 
ora 9.00.  2)Licitaţie  pentru 
vânzarea de masa lemnoasă pe 
picior oferită spre vânzare din 
fondul forestier proprietate publică 
a UAT Covasna. Lista partizilor 
care se licitează și preţul de pornire 
a licitaţiei sunt afișate la sediul 
organizatorului și pe site-ul: www.
ocolalederegim.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă pe picior oferit la 
licitaţie: -972m3 brut din care pe 
natură de produse: -produse princi-
pale: -280m3; -produse secundare: 
-692m3 și respectiv pe specii și 
grupe de specii: -rășinoase: -972m3. 
Caietul de sarcini poate fi procurat 
de la sediul organizatorului licita-
ţiei începând cu data de: 14 iulie 
2016, ora 9.00. Pentru informaţii și 
date suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului l icitaţiei ,  la 
tel.0267.351.890: ing.Bîrlă Adrian.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Poroschia, Sat Poroschia, 
judeţul Teleorman, cod fiscal: 
4469027 ,tel.0247/318.787, fax: 
0371.521.035,email:primariaporos-
chia@yahoo.com.2. Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie 
concesionat: Obiectivul Bază spor-
tivă Poroschia, imobil format din 
construcţiile C1-vestiar -Sc=86 mp, 
C2-scena -Sc=37 mp, C3-grup 

sanitar -Sc=3mp și teren intravilan 
cu suprafaţa de 15.939 mp, pentru 
agrement sportiv. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atri-
buire:  de la sediul Primăriei 
C o m u n e i  P o r o s c h i a . 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: prin 
cumpărare de la sediul Primăriei 
Comunei Poroschia. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/compar-
t i m e n t u l u i  d i n  c a d r u l 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţ ia  de atr ibuire :   Secretar 
-Primăria Comunei Poroschia, sat 
Poroschia, judeţul Teleorman. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guver-
nului nr.54/2006: Costul documen-
taţiei de atribuire este 100 lei și 
poate fi achitat în numerar la casi-
eria instituţiei. 3.4.Data limită 
pentru solicitarea clarifică-
rilor:  02/08/2016, ora 14.00. 4.
Informaţi i  privind ofertele : 
4.1.Data limită de depunere a ofer-
telor:  08/08/2016, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele:   Secretar -Primăria 
Comunei Poroschia, sat Poroschia, 
judeţul Teleorman. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Oferta se depune 
într-un exemplar. 5.Data și locul la 
care se va desfășura sedinţa publică 
d e  d e s c h i d e r e  a  o f e r -
telor:  08.08.2016, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Poros-
chia, sat Poroschia, sala de ședinţe. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele  pentru  ses izarea 
instanţei: Instanţa competentă în 
soluţionarea litigiilor -Tribunalul 
Teleorman, Alexandria, str. Ion 
C r e a n g ă ,  n r. 5 3 ,  t e l e f o n : 
0247/406.016, fax: 0247/317.322, 
e-mail: tribunaltr@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 11/07/2016.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a persoanei de contact: 
Comuna Căuaș, prin Consiliul 
Local al Comunei Căuaș, cod fiscal: 
3896836, localitatea Căuaș, nr.20, 
tel/fax: 0261.873.416, Persoană de 
contact: Cireap Loredana Maria 
-secretar UAT Căuaș, e-mail 
persoană de contact: primaria-
căuaș@yahoo.com. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie 
concesionat: -teren extravilan 
Căuaș în suprafaţă de 13.600mp 
din CF nr.101570, nr.cadastral 
1553/1 arabil (valoare piaţă teren 
-0,77lei/mp); -teren extravilan 
Căuaș în suprafaţă de 17.600mp 
din CF nr.101570, nr.cadastral 
1552/2 arabil (valoare piaţă teren 
-0,77lei/mp); -teren 
extravilan Căuaș în 
s u p r a f a ţ ă  d e 
56.330mp din CF 
nr.101571, nr.cadas-
tral 1569/1 fâneaţă 
(valoare piaţă teren 
-0,77lei/mp); -teren 
extravilan Căuaș în 
s u p r a f a ţ ă  d e 
89.800mp din CF 
nr.101571, nr.cadas-
tral 1566/1 fâneaţă, 
(valoare piaţă teren 
-0,77lei/mp); -teren 
extravilan Căuaș în 
s u p r a f a ţ ă  d e 
17.770mp din CF 

nr.101571, nr.cadastral 1568 baltă, 
(valoare piaţă teren -0,77lei/mp); 
-teren extravilan Căuaș în suprafaţă 
de 10.400mp din CF nr.101571, nr.
cadastral 1565 neproductiv, (valoare 
piaţă teren -0,77lei/mp); -teren 
extravilan Căuaș în suprafaţă de 
6.800mp din CF nr.01571, nr.cadas-
tral 15671 baltă (valoare piaţă teren 
-0,77lei/mp); -teren intravilan 
Hotoan în suprafaţă de 6.687mp din 
CF nr.102765, nr.cadastral 102765, 
lot 1 curţi construcţii (valoare piaţă 
teren -2,94lei/mp); -teren intravilan  
Hotoan în suprafaţă de 1.018mp din 
CF nr.102765, nr.cadastral 102765, 
lot 3 curţi construcţii (valoare piaţă 
teren -2,94lei/mp); -teren intravilan  
Hotoan în suprafaţă de 7.056mp din 
CF nr.102765, nr.cadastral 102765, 
lot 9 curţi construcţii, (valoare piaţă 
teren -2,94lei/mp); -teren intravilan 
Hotoan în suprafaţă de 3.560mp din 
CF nr.102765, nr.cadastral 102765, 
lot 10 curţi construcţii, (valoare 
piaţă teren -2,94lei/mp). 3.Infor-
maţii privind documentaţia de atri-
buire :   3 .1 .Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire:  -Persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire la sediul 
Primăriei comunei Căuaș. Denu-
mirea și adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: 
-Documentaţia de atribuire se 
găsește la casieria Primăriei 
Comunei Căuaș. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.54/2006: 20lei. 
3.4.Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 27.07.2016, ora10.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data limită de depunere docu-
mente  part ic ipare  l ic i tat ie : 
03.08.2016, ora 12.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: sediul 
Consiliului Local Căuaș, loc.Căuaș, 
n r. 2 0 ,  j u d e ţ u l  S a t u  M a r e . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă  documentatia de 
participare la licitatie: un exemplar. 
5.Data și locul la care se va desfă-
șura licitaţia publică: 03.08.2016, 
ora 13.00, la sediul Consiliului 
Local al Comunei Căuaș, din locali-
tatea Căuaș, nr.20, judeţul Satu 
Mare.  6.Denumirea,  adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Judecătoria Carei, 
loc.Carei, Strada 1 Decembrie 1918, 
nr.38,  Jud.Satu Mare,  Tel . : 
0261.861.184, Fax: 0261.861.155. 
Termen 5 zile de la data finalizării 
licitaţiei. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
12.07.2016.

PIERDERI  
l Pierdut legitimaţie de student pe 
numele Mihalache Mihai Silviu. O 
declar nulă.

l Pierdut Certificat autorizaţie de 
traducător și interpret pe numele 
Roșca Victoria. Declar nul.

l Pierdut Proces-verbal receptie 
nr.396/1/30.12.1982, pe numele 
Christescu Antoneta. Il declar nul.

l Pierdut Legitimatie CFR 
handicap, pe numele Mavrodin 
Adina. O declar nula. 

l Pierdut Proces-verbal preda-
re-primire locuinta aferenta 
Contract nr.1597/17.03.1970, pe 
numele Cotirlan Georgeta. Il declar 
nul.

l Pierdut carnet de ambarcațiune 
de agrement nr. 13700, eliberat în 
anul 2006 de A.N.R., pentru barca 
nr. Timișoara– 0196, pe numele 
Cudalbu Dorina, domiciliată în 
Tulcea, str. Podgoriilor nr.26 A, bl. 
18, sc.A, ap.2, Se declară nul. 

l Declar pierdute (nule) Dispoziţia 
nr. 5240 din 24.01.2006 emisă de 
Primăria Municipiului București și 
Proces- Verbal nr. 12322 din 
02.07.2007 emisa de Consiliul 
General al Municipiului București- 
Administraţia Străzilor, pe numele 
Petrescu Paraschiva- Venera, 
moștenitor Petrescu Mihail.

l Pierdut certificat pregătire profe-
sională a conducătorului auto nr. 
029980500, valabil 11.09.2014– 
29.08.2019 și cartela conducăto-
rului auto nr. 000 000 000 6VA3000, 
valabilă 08.05.2015– 07.05.2020, 
eliberate de A.R.R. Tulcea pe 
numele Aftene Mihail. Se declară 
nule.

l Declar pierdută (nulă) legiti-
maţ ia  nr.  9015  membru  a l 
U.C.I.M.R. pe numele Hagicu 
Alexandru.

l Societatea GAM ALQUILER 
ROMANIA S.R.L., cu sediul social 
în București, Sectorul 4,_Calea 
Șerban Vodă Nr.133, Central Busi-
ness Park, Bloc Clădirea A, Etaj 2, 
Ap. Secț. A2.46, Număr de ordine 
î n  R e g i s t r u l  C o m e r ț u l u i : 
J40/16034/2007, Cod unic de înre-
gistrare 22313610, declar că am 
pierdut Certificatul constatator din 
data de 27.08.2007 tip model decla-
rație 2 nr.374717 din 23.08.2007 
pentru sediul principal din Bucu-
rești, Sectorul 4,_Calea Șerban 
Vodă Nr.133, Central Business 
Park, Bloc Clădirea A, Etaj 2, Ap. 
Secț. A2.46. Îl declar nul. De 
asemenea, declar că am pierdut 
Certificatul constatator din data de 
24.02.2010 -tip model declarație 3 
nr.564260 din 03.12.2009 pentru 
sediul secundar –punctul de lucru 
din loc.Ovidiu, oraș Ovidiu, Strada 
Tulcei Nr.1, județul Constanța. Îl 
declar nul. De asemenea, declar că 
am pierdut Certificatul constatator 
din data de 24.02.2010 -tip model 
dec laraț i e  3  nr.564260  d in 
03.12.2009 pentru sediul secundar 
–punctul de lucru din loc.Otopeni, 
oraș Otopeni, Calea Bucureștilor 
Nr.1, județul  Ilfov. Îl declar nul.

ANUNȚURI

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei 
licitaţii publice deschise cu strigare privind închirierea unui 
spațiu comercial provizoriu în suprafață de 12 mp, situat în 
Municipiul Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, stația 
de autobuz CAM. 
Durata închirierii este de 2 ani, preţul de pornire este de 850 
lei/trimestru.
Licitaţia va avea loc în data de 02.08.2016, ora 13.00 la 
sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu. 
Data limită de depunere a ofertelor este: 02.08.2016, ora 
10.00.
Caietul de sarcini şi Instrucţiunile pentru ofertanţi precum şi 
relaţii suplimentare se obţin de la Biroul Licitaţii și 
Achiziții Publice din cadrul Primăriei Municipiului Tg. 
Jiu, tel. 0253.205036.


