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OFERTE SERVICIU
l Firmă de construcţii din Bucu-
reşti angajează vopsitor airless 
pentru structuri metalice. Salariu 
generos. 0758758813.

l Tipografia Master Print Super 
Offset cu sediul în Bucureşti, Şos. 
Odăi, nr. 249-251, Sector 1 anga-
jează: şofer, mecanic întreţinere 
utilaje tipografice, ajutor maşinist 
tipar, operator maşină plastifiat. 
Telefon: 0728.494.870.

l Primăria comunei Cetariu orga-
nizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea postului contrac-
tuale de execuţie vacante, de: 
-şofer. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei comunei Cetariu, 
j u d e ţ u l  B i h o r  î n  d a t a  d e 
01.09.2016, ora 10.00 –proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de maxim 10 
de zile lucrătoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial al Româ-
niei partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Cetariu, judeţul 
Bihor. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.6 din HG 286/2011, modifi-
cată şi completată cu prevederile 
HG 1027/2014. Condiţiile de parti-
cipare la concurs: -permis de 
conducere B, BE, CE; -vechime de 
tractorist minim 3 ani; -cunoaştere 
limba română, maghiară; -studii: -, 
şi bibliografia se afişează la sediul 
Primăriei comunei Cetariu, judeţul 
Bihor. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei comunei 
Cetariu şi la numărul de telefon: 
0259.456.266. 

l Primăria comunei Cicîrlău 
anunţă desfăşurarea concursului 
de recrutare pentru ocuparea func-
ţiilor publice vacante de: -consilier, 
clasa I, grad profesional asistent 
din cadrul Compartimentului 
urbanism, -consilier, clasa I, grad 
profesional principal din cadrul 
Serviciului Public Comunitar Local 
de Evidenţă Informatizată a 
Persoanei. Concursul se va orga-
niza la sediul Primăriei comunei 
Cicîrlău în data de 10 august 2016, 
începând cu ora 10.00- proba scrisă 
şi în data de 12 august 2016, înce-
pând cu ora 10.00- interviul. Infor-
maţi i  pr ivind condiţ i i le  de 
participare la concurs, bibliografia, 
actele necesare înscrierii se afişează 
la sediul instituţiei şi pe site-ul 
www.comunacicarlau.ro. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
tel.0262.481.002.

l Inspectoratul Teritorial al Poli-
ţiei de Frontieră Iaşi, cu sediul în  
municipiul Iaşi, str. George Coşbuc 
nr. 3-5, cod 700469, organizează 
Concurs pentru încadrarea, prin 
recrutare din sursă externă, a unui 
număr de 9 (nouă) posturi vacante 
prevăzute în statul de organizare al 
Inspectoratului Teritorial al Poliţiei 

de Frontieră Iaşi, cu funcţii 
contractuale de execuţie, astfel: -1 
post muncitor calificat IV, –fochist 
la cazane de apă caldă şi cazane de 
abur de joasă presiune– pentru 
Sectorul Poliţiei de Frontieră Bivo-
lari; -1 post muncitor calificat IV, 
–electrician de întreținere şi repa-
rații– pentru Sectorul Poliţiei de 
Frontieră Brăila; -3 posturi– îngri-
jitor– pentru Aparatul Propriu al 
I.T.P.F. Iaşi; -1 post– îngrijitor– 
pentru Serviciul Teritorial al Poli-
ţ i e i  d e  F r o n t i e r ă  Va s l u i ; 
 -1 post– îngrijitor– pentru Sectorul 
Poliției de Frontieră Dorohoi; -1 
post– îngrijitor– pentru Sectorul 
Poliției de Frontieră Răducăneni; 
-1 post– îngrijitor– pentru Sectorul 
Poliției de Frontieră Berezeni. 
Condiţii Specifice (de studii): -să fie 
absolvenţi de studii generale, cu 
certificat de capacitate/ absolvire a 
învăţământului de 8 ani; -să fie 
autorizat ISCIR./C.N.C.I.R. 
fochist clasa „C”- cazane de apă 
caldă şi cazane de abur de joasă 
pres iune,  pentru postul  de 
muncitor calificat IV, –fochist; -să 
aibă autorizație de electrician elibe-
rată de Autoritatea Națională de 
Reglementare în domeniul Ener-
giei, gradul II B (executare insta-
lații electrice cu orice putere 
instalată tehnic realizabilă şi la o 
tensiune nominală mai mică de 
1KV), pentru postul de muncitor 
calificat IV, -electrician de întreți-
nere şi reparații. Cererile de parti-
cipare la concurs vor fi depuse la 
sediul Inspectoratului Teritorial al 
Poliţiei de Frontieră Iaşi– Serviciul 
Resurse Umane sau la secretariatul 
subunităţii unde este postul scos la 
c o n c u r s ,  p â n ă  l a  d a t a  d e 
15.07.2016. Dosarele de înscriere la 
concurs vor fi depuse la până la 
data de 22.07.2016 (inclusiv), în 
zilele lucrătoare, intervalul orar 
08.00–16.00. Concursul constă în 3 
etape succes ive ,  după cum 
urmează: -selecţia dosarelor de 
înscriere; -proba scrisă; -interviul. 
Se pot prezenta la următoarea 
etapă numai candidaţii declaraţi 
admişi la etapa precedentă. Relaţii 
suplimentare la nr. de telefon 
0232 /460009 ,  0232 /460060 , 
0232/460061.

l Inspectoratul Teritorial al Poli-
ţiei de Frontieră Iaşi, cu sediul în  
municipiul Iaşi, str. George Coşbuc 
nr. 3-5, cod 700469, organizează 
CONCURS. Pentru încadrarea, 
prin recrutare din sursă externă, a 
unui post vacant prevăzut în statul 
de organizare al Inspectoratului 
Teritorial al Poliţiei de Frontieră 
Iaşi, cu funcţie contractuală de 
execuţie, astfel: -1 post secretar 
dactilograf I –pentru Aparatul 
Propriu al I.T.P.F. Iaşi. Condiţii 
Specifice (de studii): -să fie absol-
venţi de liceu cu diplomă de baca-
laureat; -să aibă cursuri de operare 
calculator sau dactilografiere sau 
secretariat sau asistent manager; 
-au vechime în muncă minim 1 an; 

Cererile de participare la concurs 
vor fi depuse la sediul Inspectora-
tului Teritorial al Poliţiei de Fron-
tieră Iaşi– Serviciul Resurse 
Umane până la data de 15.07.2016. 
Dosarele de înscriere la concurs 
vor fi depuse la până la data de 
22.07.2016 (inclusiv), în zilele 
lucrătoare, intervalul orar 08.00–
16.00. Concursul va avea loc la 
sediul Inspectoratului Teritorial al 
Poliției de Frontieră Iaşi, din muni-
cipiul Iaşi, str. George Coşbuc nr. 
3-5 şi va consta în: -selecția dosa-
relor de înscriere– 25.07.2016; 
-proba scrisă- 08.08.2016, ora 
11.00; -proba practică– 11.08.2016,  
ora 11.00; -interviu- 17.08.2016, 
ora 11.00. Se pot prezenta la urmă-
toarea etapă numai candidaţii 
declaraţi admişi la etapa prece-
dentă. Relaţii suplimentare la nr. 
d e  t e l e f o n  0 2 3 2 / 4 6 0 0 0 9 , 
0232/460060, 0232/460061.

l În conformitate cu prevederile 
art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 45/2008, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
Ministerul Fondurilor Europene, 
cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 
15-17, sector 1, organizează în data 
de 22.07.2016, ora 10,00 (proba 
scrisă) concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarei funcții 
publice vacantă: expert, clasa I, 
grad profesional principal– Servi-
ciul Coordonare Proiecte Energie şi 
Gestionare Program, Direcția de 
Coordonare Sistem şi Gestionare 
P O I M ,  D i r e c ț i a  G e n e r a l ă 
Programe Infrastructură Mare. 
Condiţ i i  necesare  ocupăr i i 
postului: studii universitare de 
licenţă aboslvite cu diplomă/studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, vechime în speciali-
tatea studiilor mimim 5 ani. Condi-
ț i i l e  d e  p a r t i c i p a r e  ş i  d e 
desfăşurare a concursului, biblio-
grafia şi alte informații necesare 
sunt afişate la sediul instituției şi pe 
site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosa-
rele de concurs se depun în termen 
de 8 zile de la data publicării 
prezentului anunț, la sediul minis-
terului.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Arad organizează 
concurs în temeiul Hotărârii 
Guvernului nr. 286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare a 
2 funcţii contractuale vacante,din 
care 1 funcţie corespunzătoare 
funcţiilor contractuale de condu-
cere şi 1 funcţie corespunzătoare 
funcţiilor contractuale de execuţie, 
cu contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată, din cadrul Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Arad, la Biroul Resurse 
Umane şi Interogare Baze de date, 
în perioada  03.08.-05.08.2016, 
după cum urmează: Denumirea 
posturilor: 1 post şef birou gradul 
II  perioadă nedeterminată -Biroul 
Resurse Umane şi Interogare Baze 

de Date. Cerinţele postului: -studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă licenţă, în profilul  
ştiinţe juridice specializarea: drept; 
-vechime în specialitate minim 6 
ani şi 6 luni; -vechime în funcţie de 
conducere minim 1 an; -absolvent 
al cursului de perfecţionare profe-
sională “Sănătate şi securitate în 
muncă”; -absolvent al cursului de 
perfecţionare profesională “Relaţii 
de  muncă”. 1 post consilier debu-
tant perioadă nedeterminată 
-Biroul Resurse Umane şi Intero-
gare Baze de Date. Cerinţele 
postului: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă, în profilul  economic 
specializarea: finanţe contabilitate; 
-nu se cere vechime în specialitatea 
studiilor. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: -26 
iulie 2016, ora 16:00: termenul 
limită de depunere a dosarelor la 
secretariatul instituţiei cam.6; -03 
august 2016, ora 11:00 -proba 
scrisă la sediul OCPI Arad, Splaiul 
General Gheorghe Magheru, nr.13 
etajul 1, sala de şedinţe; -05 august 
2016, ora 11:00: proba interviu: la 
sediul OCPI Arad, Splaiul General 
Gheorghe Magheru, nr.13 etajul 1, 
sala de şedinţe. Date contact şi 
informaţii suplimentare: tel.: 0257-
256.144, int.103, email: ar@ancpi.
ro. Temei legal: art.7 alin.(4) din 
H.G. nr.286/2011, modificată şi 
completată de H.G. nr. 1027/2014.

l Anritsu Solutions SRL caută 
Inginer sistem software, având 8 
ani experienţă în domeniul 
Telecom, auditurilor de reţea şi 
service folosind MasterClaw, 
Instruire si consultanta Master-
Claw, telefonie IP si protocoale 
VoIP (SIP, H323), arhitecturi, 
produse, servicii protocoale GSM, 
GPRS si UMTS, Business Intelli-
gence (BO, Cognos, etc.), Network 
QoS/Admission Control/Policy/
Traffic Management/ Prioritiza-
tion, Protocoale IP: TCP/UDP/IP, 
MPLS, OSPF, BGP şi alte proto-
coale de routing, arhitecturi reţele 
de voce (Voice Networks), servicii, 
oferte Telecom Carriers pentru 
firme (WAN, MPLS, VPN, tele-
fonie Ip, etc.), performanţe de 
analiză a traficului, reţea şi servicii 
QoS (KPI, KQI), instruire şi 
consultanţă, cunoştinţe avansate 
de limba engleză şi spaniolă scris şi 
vorbit. Disponibilitate deplasări 
80% din timp, în lume. Tel:-
0737.550.035.

l Oficiul Teritorial pentru Între-
prinderi Mici şi Mijlocii şi Coope-
raţie Braşov organizează concurs 
pentru ocuparea a două funcţii 
contractual vacante, conform H.G. 
nr.286/2011, de Consilier Grad IA, 
pe perioadă nedeterminată: -1 post 
în cadrul Compartimentului 
Economic Juridic Resurse Umane 
şi Administrativ: -1 post în cadrul 
Biroul de Implementare Programe 
şi Proiecte pentru Întreprinderi 
Mici, Mijlocii şi Cooperație.vCon-

cursul va avea loc la sediul 
O.T.I.M.M.C. Braşov astfel: 1.
Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere: 13.07.2016-27.07.2016; 
2.Proba scrisă: 03.08.2016, ora 
10.00; 3.Proba interviu: 09.08.2016, 
ora 10.00. Condiţii obligatorii de 
participare la concurs sunt: -studii 
superioare de lungă durată, în 
domeniul economic,  definitivate; 
-vechime în specialitatea studiilor 
de 6 ani si 6 luni pentru Consilier 
IA; -vechime în domeniul finan-
ţelor publice de minimum 3 ani 
-pentru postul vacant de Consilier 
IA, din cadrul Compartimentului 
Economic Juridic Resurse Umane 
şi Administrativ; -cunoaşterea a 
unei limbi de circulaţie internaţio-
nală; -cunoştinţe operare PC: 
Windows, Microsoft Office, 
Internet Explorer; -bune abilităţi 
de comunicare, prezentare, planifi-
care, organizare. Dosarele se depun 
la sediul OTIMMC Braşov, Str.
Turnului, nr.5, etaj 1, clădirea 
A.J.O.F.M. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la sediul insti-
tutiei indicat mai sus, precum şi la 
tel.0268/54.80.18. 

l Oficiul Teritorial pentru Între-
prinderi Mici şi Mijlocii şi Coope-
raţie Braşov organizează concurs 
pentru ocuparea a unei funcţii 
contractual temporar vacante, 
conform H.G. nr.286/2011, de 
Consilier Grad IA, pe perioadă 
determinată: 1 post temporar 
vacant în cadrul Biroul de Imple-
mentare Programe şi Proiecte 
pentru Întreprinderi Mici, Mijlocii 
şi Cooperație. Concursul va avea 
loc la sediul O.T.I.M.M.C. Braşov 
astfel: 1.Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere: 13.07.2016-
20.07.2016 pentru postul temporar 
vacant; 2.Proba scrisă: 03.08.2016, 
ora 10.00; 3.Proba interviu: 
09.08.2016, ora 10.00. Condiţii 
obligatorii de participare la 
concurs sunt: -studii superioare de 
lungă durată ,  în  domeniul 
economic, definitivate; -vechime în 
specialitatea studiilor de 6 ani si 6 
luni pentru Consilier IA; -cunoaş-
terea a cel putin unei limbi de 
circulaţie international; -cunoştinţe 
operare PC: Windows, Microsoft 
Office, Internet Explorer; -bune 
abilităţi de comunicare, prezentare, 
planificare, organizare. Dosarele se 
depun la sediul OTIMMC Braşov, 
Str.Turnului, nr.5, etaj 1, clădirea 
A.J.O.F.M. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la sediul insti-
tuţiei indicat mai sus, precum şi la 
tel. 0268/54.80.18.

l Primăria Comunei Valiug cu 
sediul în localitatea Valiug , nr.56 
judeţul Caraş-Severin organizeazã 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: Şef Servi-
ciul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă -1 post conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 03 august 2016, ora 10.00, 
-Proba interviu în data de 04 

august 2016, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidatii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -capacitate deplină de 
exerciţiu; -studii medii fără 
diplomă de bacalaureat; -permis de 
conducere categoria B; -fără 
vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de: 27.07.2016, ora 
14.00 la sediul Primăriei comunei 
Valiug. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăriei comunei Valiug, 
persoană de contact: secretar-Dra-
g o m i r  D i a n a ,  t e l e f o n : 
0255.235.601, fax: 0255.235.601, 
E-mail: prim_valiug@yahoo.com.

l Centrul Judeţean de Cultură 
Dâmbovi ţa  Târgoviş te ,  s t r.
Al.I.Cuza, nr.15, anunţă organi-
zarea concursului pentru ocuparea 
a trei posturi contractuale vacante 
pe perioadă nedeterminată, astfel: 
1.Consilier juridic, grad profesi-
onal II, I – 1 post, nivel de execuţie 
în cadrul Compartimentului juri-
dic-resurse  umane; 2.Şofer- 1 post, 
nivel  de execuţie în cadrul 
Compartimentului Tehnic, Gospo-
dărire, Întreţinere şi Deservire, 3.
Artist instrumentist/instrumentist- 
țambal, grad/treaptă profesională 
debutant  III, II, I- în cadrul Secţi-
unii Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale- Comparti-
m e n t  O r c h e s t r a  P o p u l a r ă 
„Chindia”. Condiţii generale: 
potrivit prevederilor art.3 din 
Regulamentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice din 23.03.2011, aprobat 
prin HG nr.286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Condiţiile specifice pentru postu-
rile de execuţie vacante: 1.Consilier 
juridic: Studii superioare de licenţă 
absolvite cu diplomă- Ştiinţe juri-
dice; Vechime în domeniu-  minim 
un an. 2.Şofer: Absolvenţi de studii 
medii; Permis categoria B, C+E şi 
D+E; Atestat pentru transport 
persoane; Card tahograf; Adeve-
rinţă medicina muncii din care să 
reiese că este apt pentru muncă; 
Vechime în  t ransportul  de 
persoane- minim 5 ani. 3.Artist 
instrumentist/instrumentist- 
țambal: Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă/ studii 
medii, în domeniul muzical; Să 
stăpânească cu precizie instru-
mentul muzical; Vechime în 
domeniu- nu este necesară. 
Concursurile se vor desfăşura 
conform calendarului următor: 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul institutiei, 
între orele 8:00-16:00. Datele 
concursurilor: Proba scrisă: 4 
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august 2016, ora 10:00. Interviul: 
data şi ora vor fi comunicate ulte-
rior. Locul desfăşurării concur-
sului: Centrul Judeţean de Cultură 
Dâmboviţa,  Târgoviţte ,  str.
Al.I.Cuza, nr.15, judeţ Dâmboviţa. 
Informaţii suplimentare: Secretari-
atul Centrului Judeţean de 
C u l t u r ă  D â m b o v i ţ a , 
tel.0245.613.112.

l Ministerul Educaţiei Naționale 
şi Cercetării Științificeanunţă scoa-
terea la concurs a   3   funcţii 
vacante de inspector şcolar general 
din cadrul inspectoratelor şcolare 
din județele: Caraş-Severin, 
Tulcea, Vrancea. Concursul se 
organizează în baza Metodologiei 
de organizare şi desfăşurare a 
concursului pentru ocuparea func-
ţiilor de inspector şcolar general, 
inspector şcolar general adjunct 
din inspectoratele şcolare şi de 
d i rec tor  a l  case i  corpu lu i 
didactic, aprobată prin OMECTS 
nr. 5557/7 octombrie 2011,cu modi-
ficările şi completările ulterioare.
La concurs poate candida perso-
nalul didactic care îndeplineşte, 
cumulativ, următoarele condiţii: a) 
este membru al corpului naţional 
de experţi în managementul educa-
ţional; b) este absolvent al unei 
instituţii de învăţământ superior, 
cu diplomă de licenţă; c) este 
personal didactic titular în învăţă-
mânt şi are gradul didactic I sau 
titlul ştiinţific de doctor; d) are o 
vechime în învăţământul preuni-

versitar de cel puţin 8 ani, dintre 
care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;  e) 
a obţinut calificativul "foarte bine" 
în ultimii 5 ani şcolari încheiați şi 
nu a fost sancţionat disciplinar în 
anul şcolar curent; f) are recoman-
dare/caracterizare vizând calităţile 
profesionale, manageriale şi 
morale din partea consiliului 
profesoral al unităţii de învăţă-
mânt sau din partea consiliului de 
administraţie al inspectoratului 
şcolar ori recomandarea senatului 
universităţii sau a organului de 
conducere al instituţiei în care 
candidatul îşi desfăşoară activi-
tatea la data înscrierii la concurs;  
g) nu a desfăşurat poliţie politică şi 
nu a fost lipsit de dreptul de a 
ocupa o funcţie de conducere în 
învăţământ prin hotărâre judecă-
torească definitivă de condamnare 
penală;  h) este apt din punct de 
vedere medical pentru îndeplinirea 
funcţiei, conform prevederilor art. 
234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare; i)la data susținerii 
concursului nu a împlinit vârsta 
standard de pensionare. Candidații 
depun dosar de înscriere constituit, 
obligatoriu, în conformitate cu 
prevederile art. 4 din Metodologia 
aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 
octombrie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare,  în peri-
oada14-28 iulie 2016,  la sediul 
inspectoratului şcolar pentru a 
cărui funcție de inspector şcolar 
general candidează. Probele de 

concurs se vor desfăşura în data 
de 12 august 2016 la sediul Minis-
terului   Educației Naționale şi 
Cercetării Științifice.  Metodologia 
de concurs, bibliografia de concurs, 
modelul de curriculum vitae, 
declarația pe propria răspundere, 
fişele de evaluare a  probelor, fişa 
postului şi lista documentelor nece-
sare înscrierii la concurs se afişează 
atât la sediul Ministerului Educa-
ţiei Naționale şi Cercetării Științi-
fice, cât şi la al fiecărui inspectorat 
şcolar. Informații suplimentare se 
pot obține la nr. de telefon 
0214056264, de luni până vineri, 
între orele 10.00-14.00.

l România, judeţul Buzău, Muni-
cipiul Buzău, Consiliul Local, 
Comisia de selecţie. Nr.13498/2016. 
Comisia de selecţie desemnată prin 
Hotărârea nr.114/01 iulie 2016 a 
Consiliului Local al Municipiului 
Buzău publică următorul: Consi-
liul Local al Municipiului Buzău, 
cu sediul în municipiul Buzău, str.
Unirii, nr.163, în calitate de autori-
tate tutelară, organizează în peri-
oada 10-11 august 2016, selecţia 
candidaţilor pentru posturile de 
membri în Consiliul de Adminis-
traţie al S.C."Pieţe, Târguri şi 
Oboare" S.A. Buzău. I.Reguli gene-
rale ale procesului de recrutare şi 
selecţie: -procesul de recrutare şi 
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 adminis-
traţie trebuie să aibă studii econo-
mice sau juridice şi experienţă în 
domeniul economic, contabilitate, 
de audit financiar sau juridic de ce 
puţin 5 ani; -nu poate fi selectat 
mai mult de 1 membru 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 comer-
ciale; -candidaţii să nu facă parte 
din mai mult de 3 consilii de admi-
nistraţie ale regiilor autonome sau 
ale societăţilor comerciale. II.
Posturi în selecţie: -5 administra-
tori. III.Durata mandatului: -4 ani. 
IV.Etapele de desfăşurare a selec-
ţiei :  1.Selecţia dosarelor de 
înscriere; 2.Interviul candidaţilor 
selectaţi. V.Condiţii de participare: 
1.Condiţii generale: a)are cetăţenia 
română; b)cunoaşterea limbii 
române (scris şi vorbit); c)capaci-
tate deplină de exerciţiu; d)stare de 
sănătate corespunzătoare funcţiei 
pe care candidează, atestată pe 
bază de documente medicale; g)să 

nu fi fost condamnat pentru 
infracţiuni contra patrimoniului 
prin nesocotirea încrederii, infrac-
ţiuni de corupţie, delapidare, 
infracţiuni de fals în înscrisuri, 
evaziune fiscală, infracţiuni prevă-
zute de Legea nr.656/2002, pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru institu-
irea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării teroris-
mului, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 2.
Condiţii specifice: -administratori: 
a)absolvenţi de studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; b)expe-
rienţă în activitatea de adminis-
trare/management, a/al unor 
întreprinderi publice sau a/al unor 
societăţi comerciale; c)cunoaşterea 
legislaţiei privind societăţile 
comerciale şi a ordonanţei corpora-
tive a întreprinderilor publice 
( L e g e a  n r. 3 1 / 1 9 9 0 ,  O U G 
nr.109/2011); d)cunoaşterea actului 
normativ privind organizarea şi 
funcţionarea societăţii comerciale 
unde candidatul şi-a depus candi-
datura. -Administrator -cu studii 
economice sau juridice: a)licenţiat 
în ştiinţe economice sau juridice şi 
cu  exper ienţă  în  domeniul 
economic, contabilitate, de audit 
financiar sau juridic de ce puţin 5 
ani de la data obţinerii diplomei de 
studii superioare; b)cunoaşterea 
legislaţiei privind societăţile 
comerciale şi a ordonanţei corpora-
tive a întreprinderilor publice 
( L e g e a  n r. 3 1 / 1 9 9 0 ,  O U G 
nr.109/2011); c)cunoaşterea actului 
normativ privind organizarea şi 
funcţionarea societăţii comerciale 
unde candidatul şi-a depus candi-
datura. 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 candi-
datul şi-a depus candidatura; 
-Experienţă în elaborarea/dezvol-
tarea 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 trans-
parenţei 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 OUG109/2011); 
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-
t u l u i ;  7 . D e c l a r a ţ i e  d e 
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.Decla-
raţie pe proprie răspundere prin 
care candidatul va confirma că nu 
se află întruna din situaţiile prevă-
zute la art.6, din OUG nr.109/2011, 
privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice sau că nu a 
suferit o condamnare pentru o 
infracțiune legată de conduita 
profesională. Candidaturile şi 
documentele sol icitate prin 
prezentul anunţ se depun până la 
data 08.08.2016 inclusiv, ora 16.00, 
la registratura Primăriei Munici-

piului Buzău, în dosar plic, unde 
vor primi un număr de înregistrare 
şi data certă a depunerii. Dosarul 
va avea menţionat “Candidatura 
pentru funcţia de membru în 
Consiliul de administraţie al 
S.C.Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. 
Buzău, postul vizat după caz, 
precum şi numele şi prenumele, 
domiciliul candidatului. În data de 
10.08.2016, 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, Orga-
nizare, Cooperare Interinstituţio-
nală, membru; -Isbăşoiu Marcel: 
 –consilier Serviciul Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare, 
Cooperare Interinstituţională, 
secretar.

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

CITAȚII  
l Neculai Doina (fostă Cojocariu) 
cu ultimul domicil iu în sat 
Havârna, com. Havârna, jud. Boto-
şani, este citată la Judecătoria 
Dorohoi, pe data de 07.09.2016, 
ora 8.30, completul CC4, în calitate 
de pârât, în dosarul civil nr. 
2281/222/2015, în proces de partaj 
bunuri comune/ lichidare a regi-
mului matrimonial cu reclamantul 
Cojocariu Daniel Costel.

DIVERSE  
l Lichidator judiciar C.I.I. Rusu 
Ciprian Marian cu sediul in 
Ploiesti, Str. Valeni, nr. 65, jud. 
Prahova, notifica deschiderea 
procedurii simplificate a insol-
ventei fata de debitoarea SC 
Cortega General Construct SRL, 
dosar nr. 3511/105/2016, Tribunalul 
Prahova.  Termen depunere 
creante: 08.08.2016, Termen tabel 
preliminar: 18.08.2016, Termen 
tabel  definit iv :  12.09.2016, 
Adunarea creditorilor: 23.08.2016.

l Subsemnatul Stoica Mihail, 
domiciliat în Rm. Vâlcea, str. Dan 
Basarab, nr. 1, jud. Vâlcea, prin 
prezenta îl notific pe numitul 
Schiba Răzvan Leopold, născut la 
data de 08.08.1979, în Mun. 
Craiova, jud. Dolj, fiul lui Osvald 
Leopold şi al Madaleinei, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Braşov, str. Molidului, nr. 43A, bl. 
B, ap. 108, ca în temeiul art. 1103 
C. Civil, în termen de un an, să îşi 
exercite dreptul de opțiune succe-
sorală cu privire la succesiunea 
mamei sale (sora mea) Stoica 
Madeleine, decedată la data de 10 
martie 2016 în localitatea Craiova, 
Jud. Dolj.

l Judecatoria Nasaud, Dosar 
nr.2197/265/2013. Sentinţa civilă 
nr. 3554/2015. Ședinţa publică din 
data de 29 Decembrie 2015. Pentru 

ANUNȚURI

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. 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 25, luna 
07, 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, bd. 
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), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabi/ 
scutit *); Autoturism M1, Marca Ford, varianta JA8/SPJCTJ/5ABAAB/Fiesta, nr. identificare WFOJXXGAJJBU34611, capacitate cilindrică 
1388 cmc, puterea 71 kw, sursa de energie benzină, culoare gri, nr. înmatriculare PH-14-FDU, 31.285 lei, 20%. 2. În ziua de 26, luna 07, 
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 Simple Creative Things SRL ,cu domiciliul fiscal declarat în localitatea Ploiești, str. Poligonului, nr.1, cod de 
identificare fiscală 32764880: 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 *); Autoutilitară 
N1, furgon marca Fiat, varianta 223/WXN1A/Doblo, nr. id. ZFA22300005725987, capacitate cilindrică 1248 cmc, puterea 55 kw, sursa de 
energie motorină, culoare alb, nr. înmatriculare PH-15-AUS, 6.665 lei, 20%. 3. În ziua de 27, luna iulie, 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 Palmanova 
Prest SRL, cu domiciliul fiscal declarat în localitatea Ploiești, Piața. Victoriei, nr. 5, bl. C1, sc. A, ap. 12, județul Prahova, cod unic de 
înregistrare fiscală 28440664: 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 marca Dacia LSDAA, culoare alb, nr de identificare UU1LSDAAH34815642, an fabricație 2005, având carte de identitate E 
807436, nr. înmatriculare PH-20-KHK, 6.262 lei, 20%; 2. Autoturism marca Dacia LSDAB, culoare albastru metalizat, nr de identificare 
UU1LSDABH32721427, an fabricație 2004, având carte de identitate E 318750, nr. înmatriculare PH-81-KHK, 5.815 lei, 20%. 4. În ziua de 
29, luna 07, anul 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, se va vinde prin licitație publică deschisă, următorul bun 
imobil, proprietate a Vanicos SRL, cu sediul în localitatea Ploiești, bd. Republicii, nr. 165, bl. 27D1, parter, județul Prahova, CUI 1349581:  
imobil - spațiu comercial, situat în Ploiești, bd. Republicii, nr. 165, bl. 27D1, parter, județul Prahova, nr. cadastral 3159/27D1;A-1, Corp A, 
având suprafață construită de 175 mp și suprafață utilă de 155,43 mp, compus din magazie 1, magazie 2, hol 2, hol 3, wc 1, wc 2, wc 3, 
depozit, birou, hol 3, atelier, vitrină 1 și vitrină 2; Preț de pornire licitație: 597.180 lei (exclusiv T.V.A.). Cota de taxă pe valoarea adăugată, 
aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile art. 291, alin. (1), coroborate cu prevederile art. 292, 
alin. (2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare este de 20%. 5. În ziua de 28, luna 07, 
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 Bautech Concept Trust SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea București, str. Arh. Ionescu Grigore, nr. 63, bl. T73, 
sc. B, ap. 40, sect. 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./ neimpozabi/ 
scutit *); Rezervor (tanc) bitum  35 TO - nr. 1, 313.875 lei, 20.00%; Rezervor ( tanc) bitum  35 TO - nr. 2, 313.875 lei, 20.00%; Rezervor 
(tanc) bitum 35 TO - nr. 3, 313.875 lei, 20.00%; Rezervor (tanc) bitum 35 TO - nr. 4, 313.875 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, 125.850 lei, 20.00%; 
Cilindru compactor Ingersol Rand, model Alexander DD95-1, serie 69517950, an fabricație 2006, masa totală 12.100 kg, putere 60 kw, 
52.425 lei, 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 si 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, pâna la termenul de vânzare sau, in cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 
de pornire al licitației (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 după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada, emisă de creditorii fiscali 
că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare 
sau luare la cunostintă, 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 0244.407.710, int. 162. Data 
afișării: 12.07.2016.
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aceste motive în numele legii hotă-
răşte: Admite acţiunea civilă astfel 
cum a fost precizată de reclamanţii 
Ţucui Marian-Mihai şi Ţucui Vald-
Gabriel prin reprezentant legal 
Ţucui Gheorghe împotriva pârâ-
ţilor: Ţucui Ana, Creţ Gheoghe, 
Bucur Lucreţia; Creţ Iuliana, 
Leonte Ilisie, Candale Sofia, Creţ 
Grigore, Creţ Damean, Creţ Iulian, 
Leonte Marina, Buta Grigore ,cu 
domiciliul necunoscut citati prin 
publicitate şi, în consecinţă: 
Constată că masa succesorală 
rămasă în urma defunctei Creţ 
Rodovica, se compune din cota de 
5/60 părţi din imobilul teren înscris 
în C.F. 25270 Poiana Ilvei nr. 
top.330; cota de 5/60 părţi din 
imobilul teren înscris în C.F. 25271 
Poiana Ilvei nr. top.331; cota de 
5/120 părţi din imobilul teren 
înscris în C.F. 343 Poiana Ilvei nr. 
top. 329/2 (coproprietate tabulară). 
Constată că la această masă succe-
sorală au vocaţie succesorală legală 
pârâţii Ţucui Ana, Creţ Gheorghe, 
Bucur Lucreţia şi Creţ Iuliana, în 
cote de ¼ părţi fiecare. Dispune 
partajul succesoral după defuncta 
Creţ Rodovica, prin atribuirea 
întregii succesiuni pârâtei Ţucui 
Ana. Constată că pârâta Ţucui 
Ana a dobândit dreptul de proprie-
tate, prin uzucapiune, asupra 
suprafeţei de cca. 20 ari extratabu-
lară, din terenul identificat în 
raportul de expertiză topografică 
extrajudiciară. Constată validi-
tatea antecontractului de vânzare 
cumpărare încheiat la data de 
25.05.2013, între pârâta Ţucui Ana 
si reclamanţii Ţucui Marian-Mihai 
şi Ţucui Vlad-Gabriel având ca 
obiect suprafaţa de 2631mp. din 
terenul înscris în C.F. 25272 Poiana 
Ilvei nr. top. 329/1, C.F. 343 Poiana 
Ilvei nr. top. 329/2, C.F. 25270 
Poiana IIvei nr. top. 330, C.F. 
25271 Poiana Ilvei 7 nr. top. 331, 
CF 25273 Poiana Ilvei nr. top. 332 
şi C.F. 25274 Poiana Ilvei nr. top. 
333. Prezenta hotărâre ţine loc 
contract de vânzare cumpărare, în 
f o r m ă  a u t e n t i c ă .  D i s p u n e 
înscrierea în cartea funciară a 
dreptului de proprietate al recla-
manţilor, în indiviziune, cu titlu de 
bun propriu, asupra suprafeţei de 
2631 mp. din terenul înscris în C.F. 
25272 Poiana Ilvei nr. top. 329/1, 
C.F. 343 Poiana Ilvei nr. top. 329/2, 
C.F. 25270 Poiana IIvei nr. top. 
330, C.F. 25271 Poiana Ilvei nr. top. 
331, CF 25273 Poiana Ilvei nr. top. 
332 şi C.F. 25274 Poiana Ilvei nr. 
top. 333, diferenţele tabulare rămâ-
nând înscrise pe numele vechilor 
proprietari de carte funciară, 
potrivit Tabelului de mişcare 
parcelară din raportul de expertiză 
extrajudiciară efectuat de expertul 
Ureche Ionel, ce face parte inte-
grală din prezenta. Dispune radi-
erea din C.F. 25270 Poiana IIvei nr. 
top. 330 a imobilului casa nr. 138.b, 
ca urmare a demolării. Ia act că nu 
s-au solicitat cheltuieli de judecată. 
Cu apel în termen de 30 de zile de 
la comunicare. Pronunţată în 
şedinţa publică din data de 29 
decembrie 2015. Preşedinte Corlă-
ţeanu Simina, Grefier  Rus 
Mariana.

NOTIFICĂRI  
l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin proce-
dura simplificata privind debi-
toarea SC Noua Invest  SRL,  in 
Dosarul  nr.  8253/105/2015, 
Tribunal  Prahova,  conform 
Sentintei nr. 751/10.06.2016 cu 
termenele: depunere declaratii 
creantă 25.07.2016, întocmirea 
tabelului suplimentar al crean-
telor 25.08.2016, întocmirea 
tabelului definitiv consolidat 
23.09.2016.

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale  de 
i n s o l v e n t a  i n  D o s a r u l  n r. 
7426/105/2015, Tribunal Prahova, 
c o n f o r m  S e n t i n t e i  n r . 
710/07.06.2016 privind pe SC 
Concept Airnature SRL, cu terme-
nele: depunere declarații creanță 
20.07.2016, întocmirea tabelului 
p r e l i m i n a r  a l  c r e a n ț e l o r 
10.08.2016, întocmirea tabelului 
definit iv 05.09.2016,  prima 
Adunare a Creditorilor avand loc 
in data  16.08.2016 orele 12.00 la 
sediul administratorului judiciar 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale  de 
i n s o l v e n t a  i n  D o s a r u l  n r. 
2718/105/2015, Tribunal Prahova, 
c o n f o r m  S e n t i n t e i  n r . 
708/07.06.2016 privind pe SC 
Lorys Motors Part SRL, cu terme-
nele: depunere declaratii creantă 
20.07.2016, întocmirea tabelului 
p r e l i m i n a r  a l  c r e a n t e l o r 
10.08.2016, întocmirea tabelului 
definit iv 05.09.2016,  prima 
Adunare a Creditorilor avand loc 
in data  16.08.2016 orele 12.30 la 
sediul administratorului judiciar 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

l Completare la Convocatorul 
Adunării Generale Ordinare din 
data 28.07.2016: Consiliul de 
Administraţie al S.C. NIMB Pipera 
S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 
2, Şoseaua Vergului, nr.8, Corpul 
4C, România, inmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Bucureşti sub 
nr. J40/11438/1992, având cod unic 
de înregistrare RO 324643, comple-
tează ordinea de zi a A.G.O.A. din 
data de 28.07.2016, publicată în 
Monitorul Oficial nr.2406 din data 
de 27 iunie 2016, conform  art.117 
ind.1 din legea nr.31/1990, cu 
punctul 4 care va avea următorul 
cuprins:
4. a) Aprobarea prelungirii garan-
tării facilităţilor contractate de 
Inorogul Impex S.R.L. şi menţi-
nerea garanţiilor până la rambur-
sarea integrală a acestor facilităţi;  
-Facilitate de credit în valoare de 
4.500.000 EUR;  -Facilitate de 
credit cu valoare iniţială de 
1.000.000 EUR; -Facilitate de 
credit în valoare de 2.000.000 
RON.  b) Menţinerea garanţiilor 
constituite anterior până la 
rambursarea integrală a facilită-
ţilor pentru garantarea cărora au 
fost constituite; -ipoteca imobiliară 
şi interdicţiile de înstrăinare, 
grevare, închiriere, dezmembrare, 
alipire, demolare, restructurare, 
amenajare şi construire, asupra 
bunului imobil situat în Bucureşti, 
Str. Şos Vergului nr 8, sector 2, 
proprietatea lui NIMB Pipera S.A., 
identificat cu număr cadastral 
18570 şi înscris în cartea funciară a 
unităţii administrative- teritoriale 
nr. 92240 a localităţii Bucureşti; 
-Bilete la ordin emise de Inorogul 
Impex S.R.L. în favoarea Băncii 
stipulate fără protest şi avalizate 
de către S.C. NIMB Pipera S.A. 
 c) Aprobarea noilor garanţii: -Bilet 
la ordin emis de Inorogul Impex 
S.R.L. în favoarea Băncii stipulat 
fără protest şi avalizat în nume 
personal de către S.C. NIMB 
Pipera S.A.  Pentru fiecare dintre 
următoarele facilităţi: -Facilitate 
de credit în valoare de 4.500.000 
EUR; -Facilitate de credit cu 
valoare iniţială de 1.000.000 EUR; 
-Facilitate de credit în valoare de 
2.000.000 RON. a) Ratificarea 
actelor adiţionale încheiate la 
contractele de credit ROSE-2010-
000985-WCL/20.07.2010, ROSE-
2010-000981-WCL/20.07.2010 şi 

R O S E - 2 0 1 5 - 0 0 0 0 1 7 - S T  / 
17.07.2015 prin care au fost 
prelungite facilităţile până la data 
de 18.08.2016. Se împuterniceşte 
Maer Rozica pentru efectuarea 
demersurilor necesare, în vederea 
publicării prezentului Amenda-
ment în Monitorul Oficial şi de 
asemeni publicarea într-un ziar 
local. S.C. NIMB PIPERA S.A., 
Preşedinte Consiliul de Adminis-
traţie Monceanu Emilian.

LICITAȚII  
l SC Local Urban SRL Turnu 
Măgurele, cu sediul în str. Repu-
blicii, nr. 2, judeţul Teleorman, cod 
poştal 145200, CUI 30055849; 
J 3 4 / 1 6 8 / 2 0 1 2 ,  t e l e f o n / f a x 
0247411895, e-mail: localurban@
yahoo.com, anunţă organizarea 
licitaţiei publice, pentru închirierea 
unor spaţii medicale situate în 
incinta imobilului Policlinica 
Municipală Turnu Măgurele.  
Caietele de sarcini se pot cumpăra 
de la sediul nostru din str. Repu-
blicii, nr.2, etaj 3, camera 5 -  
contravaloarea caietului de sarcini 
este de 25 Lei. Prima şedinţă de 
licitaţie va avea loc la termenul din 
data de 28.07.2016, ora 1000 la 
sediul societăţii. Termenul limită 
de depunere a cererii şi documen-
taţiei pentru înscrierea la licitaţie 
este 27.07.2016, ora  1600. În situ-
aţia neprezentării a minim doi 
solicitanţi la primul termen al lici-
tației, se va organiza o altă şedinţă 
de licitaţie în data de 11.08.2016, la 
ora 10:00, la sediul societăţii, iar 
cererea de înscriere şi documen-
taţia aferentă se vor putea depune 
până la 10.08.2016, ora 1600.

l 1.S.FISE Electrica SERV S.A. –
SISE Transilvania Nord, cu sediul 
în Cluj Napoca, str.Taberei, nr.20, 
Te l . + 4 0 3 7 2 . 6 4 0 . 3 0 2 ,  F a x : 
+40264205504, organizează proce-
dura de licitaţie deschisă pentru 
achiziţia de separatoare de tripo-
lare de interior tip STI 24kV/630A, 
cod CPV: 31214100-0, în cantităţile 
şi condiţiile prevăzute în Docu-
mentaţia de atribuire. 2.Toate 
detaliile referitoare la produsele 
solicitate, la procedura de achiziţie, 
respectiv la contractul ce se va 
încheia se regăsesc în Documen-
taţia de atribuire. 3.Documentaţia 
de atribuire se pune la dispoziţia 
operatorilor economici în urma 
solicitării acestora. În acest sens se 
va întocmi o cerere scrisă, care va fi 
depusă la Secretariatul achizito-
rului (str.Taberei, nr.20, Cluj-Na-
poca), transmisă pe numărul de 
fax: +40264.205.504 sau pe adresa 
de e-mail: abel.luka@tn.electrica-
serv.ro; 4.Ofertele se vor depune tot 
la Secretariatul SISE TN. 5.Data 
limită de depunere a ofertelor: 
26.07.2016, ora 12.00. Data deschi-
derii ofertelor: 26.07.2016, ora 
12.30.

l Organizatorul licitaţiei: Primăria 
Lunca Ilvei, str.Grănicerilor, nr.198, 
loc.Lunca Ilvei, jud.Bistriţa-Nă-
s ă u d ,  t e l . 0 2 6 3 . 3 7 8 . 1 5 1 , 
fax.0263.378.008, e-mail: primaria-
luncailvei@yahoo.com. Data şi ora 
desfăşurării licitaţiei: 27.07.2016, 
ora 13.00. Locul desfăşurării licita-
ţiei: sediul Primăriei Lunca Ilvei, 
str.Grănicerilor, nr.198, loc.Lunca 
Ilvei. Tipul licitaţiei: licitaţie 
publică cu strigare. Licitaţia este 
organizată şi se va desfăşura 
conform prevederilor Regulamen-
tului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică a comunei 
Lunca Ilvei, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului, nr.924/2015. 
Data şi ora organizării preselecţiei: 
20.07.2016, ora 13.00. Data şi 
ora-limită până la care poate fi 

depusă documentaţia pentru prese-
lecţie şi înscrierea la licitaţie: 
19.07.2016, ora 16.00. Lista parti-
zilor care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei şi pasul de lici-
tare pentru fiecare partidă sunt 
afişate la sediul organizatorului şi 
pe site-ul: www.primarialuncailvei.
ro .  Volumul  total  de  masă 
lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 
este de 5.970m3, din care: 1.Pe 
natură de produse: a.Produse prin-
cipale: -0 m3; b.Produse secundare: 
-1.751m3; c.Produse de igienă: 
-1.149m3; d.Produse accidentale: 
-3.070m3. 2.Pe specii şi grupe de 
specii: a.Răşinoase: -5.591 m3; b.
Fag: -369m3; c.Diverse tari: -7m3; 
d.Diverse moi:  -3m3.  Masa 
lemnoasă pe picior oferită spre 
vânzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publică certi-
ficat. Masa lemnoasă pe picior 
rămasă neadjudecată după înche-
ierea licitaţiei nu se va putea adju-
deca prin negociere, în aceeaşi zi, 
în condiţiile prevăzute de regle-
mentările în vigoare. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la 
sediul organizatorului licitaţiei 
începând cu data de 12.07.2016. 
Alte informaţii privind organizarea 
şi desfăşurarea licitaţiei: documen-
taţia integrală privind desfăşu-
rarea licitaţiei şi partizile scoase la 
licitaţie se poate obţine de la sediul 
Ocolului silvic Valea Ilvei, loc.
Lunca Ilvei, str.Grănicerilor, nr.174, 
jud.Bistriţa-Năsăud, (contact: 
0728.112.296 –ing.Maftei Ionuţ, şi  
0263.378.360 –secretariat). Pentru 
informaţii şi date suplimentare vă 
puteţi adresa organizatorului lici-
taţiei sau la sediul Ocolului silvic 
Valea Ilvei.

l Ocolul Silvic Plaiurile Heniului 
RA,  nr.1195 din 07.07.2016. 
Anunt privind organizarea licita-
ției pentru vânzarea de masă 
lemnoasă pe picior. Organizatorul 
licitatiei: Ocolul silvic Plaiurile 
Heniului R.A. cu sediul în locali-
tatea Ilva Mică, str. Principală, 
nr.825, jud. Bistrița-Năsăud, tel./
fax 0263/373326, e-mail os.plaiuri-
leheniului@yahoo.com. Data şi ora 
desfăşurării licitaţiei: 26.07.2016, 
ora 12:00. Locul desfăşurării licita-
ţiei: Sediul Ocolului slvic Plaiurile 
Heniului R.A. din Localitatea Ilva 
Mică, str. Principală, nr.825, Bistri-
ța-Năsăud. Tipul licitaţiei: licitaţie 
publică cu strigare. Licitaţia este 
organizată şi se  va desfăşura 
conform  prevederilor Regulamen-
tului de  valorificare a  masei 
lemnoase din  fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.924/2015 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Data şi ora organizării 
preselecţiei: 19.07.2016, ora 12.00.  
Data şi ora limită până la care 
poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la 
licitaţie: 18.07.2016 ora 16.00. 
Lista partizilor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei şi 
pasul de licitaţie pentru fiecare 
partidă sunt afişate la sediul orga-
nizatorului şi pe site-ul www.
ocoalederegim.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă pe picior oferit la 
licitaţie este de 4226mc, din care 
pe natură de produse: -secundare: 
2600mc; - accidentale: 1077mc; -de 
igiena: 549mc. si, respectiv, pe 
specii şi grupe de  specii:  -răsi-
noase:  4175mc; -fag:  32mc; 
-d iver se  ta r i :  19mc ;  Masa 
lemnoasă pe picior oferită spre 
vânzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publică certi-
ficat. Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizato-
rului licitaţiei începând cu data de 
12.07.2016. Pentru contractele de 
vânzare-cumparare a masei 
lemnoase se aplică prevederile art. 

66, aliniatele (1),(2) şi (3) din 
Regulamentul aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr.924/2015. 
Pentru informaţii şi date supli-
mentare vă puteti adresa organiza-
torului licitaţiei, Ocolul silvic 
Plaiurile Heniului RA, tel . /
fax0263/373326, e-mail os.plaiuri-
leheniului@yahoo.com.

l S.C. INASIN  SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, 
anunţă scoaterea la vânzare, a 
activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: ACTIVUL NR.1: 
spatiu comercial situat in Mun.Iasi, 
B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1, 
sc.A,B, jud. Iasi , cu aria construita 
de 187,28 mp. si aria utila  de 
173,23 mp., inscris in Cartea 
Funciară sub nr.55170 a Mun.Iasi, 
cu nr. cadastral 1906/1,2/sp.com./4, 
1906/4/1, 1904/1, 2/p/sp.com./1/2 si 
Cartea Funciara nr.23405 cu nr. 
cadastral 1906/1, cu preţul de 
pornire a l icitatiei  este  de  
470.242,50 lei ( fara TVA)( 50% din 
valoarea de evaluare) . Persoanele 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţi-
unea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 
14.07.2016 SI IN DATA DE 
28.07.2016, ora 15.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iaşi, Str.  Vasile 
Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, în data de 
15 iulie  2016 si in data de 
29.07.2016 orele  15.00, şi se va 
desfăşura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei şi ale 
regulamentului de vânzare aprobat 
de adunarea creditorilor din data 
de 29.04.2015. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiei. Regula-
ment ce poate fi consultat atat la 
dosarul cauzei cat si la sediul lichi-
datorului. Adjudecatarul va fi ţinut 
la plata preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare şi desfăsu-
rare a licitaţiei. Ofertantii sunt 
obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie de 
participare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a licita-
tiei. Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator. Pentru parti-
ciparea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, str.  Vasile Lupu nr. 43,  
jud.  Iaş i ,  până la  data  de 
14.07.2016 SI IN DATA DE 
28.07.2016 ora 15.00.  Relaţii supli-
mentare se pot obţine: la telefoa-
nele: 0232/240.890 ; 0742/109890, 
Fax 0232/240890.

l Comuna Izbiceni, Judeţul Olt, 
CUI: 5139868, e-mail: primaria_
izbiceni@yahoo.com, anunţă scoa-
terea la licitaţie publică deschisă cu 
strigare în vederea vânzării, conce-
sionării, închirierii bunurilor 
mobile şi imobile în data de 
11.08.2016, după cum urmează: 
Vânzări: l.Teren intravilan (curţi 
construcţii), domeniul privat 
suprafaţa 58,68mp, str.Pieţii, nr.ca-
dastral 344, preţul de pornire al 
licitaţiei 612Lei. 2.Teren intravilan 
(curţi construcţii), domeniul privat 
suprafaţa 38,93mp, str.Pieţii, nr.ca-
dastral 345, preţul de pornire al 
licitaţiei 407Lei cu vecinătăţile. 3.
Teren intravilan (curţi construcţii), 
domeniul privat suprafaţa 170mp, 
nr.cadastral 302209, str.Aleea 
Şcolii, nr.3A, preţul de pornire lici-
taţie: 2.248Lei. Închirieri: l.Teren 
extravilan (curţi construcţii), 
domeniul  pr ivat  suprafaţa 

15094,648mp, preţul de pornire al 
licitaţiei: 1467 Lei/an. Durata 
contractului de închiriere 5 ani. 
2.Teren intravilan Piaţa Agroali-
mentară-Hală brânzeturi, supra-
faţa de 30,63mp, şi  clădire 
suprafaţă construcţie 30,63, preţul 
de pornire ai licitaţiei: 894lei/an. 
Durata contractului de închiriere 5 
ani. 3.Teren intravilan Piaţa Agro-
alimentară -Hala brânzeturi, 
suprafaţa de 35,53 mp, şi clădire 
suprafaţă construcţie 35,53mp, 
preţul de pornire al licitaţiei: 
1035Lei/an. Durata contractului 5 
ani. Concesionări: l.Teren intra-
vilan domeniul privat suprafaţa de 
79mp, str.Aleea Şcolii, nr.3A, preţul 
de pornire al licitaţiei 822Lei. 
Durata contractului de concesio-
nare 49 de ani. 2.Teren intravilan 
domeniul privat suprafaţă: 69mp, 
str.Aleea Şcolii. Nr.3A , preţul de 
pornire al licitaţiei este de 720Lei. 
Durata contractului de concesio-
nare 49 de ani. Licitaţia publică se 
va desfăşura la sediul Primăriei 
Izbiceni, judeţul Olt, str.B-dul 
Mihai Viteazul, nr.112, la data 
11.08.2016, ora 10.00. Se vor achita 
la casieria primăriei Izbiceni 
-Garanţia de participare care 
reprezintă 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei. Caietul de 
sarcini 30 lei. Taxa de participare 
la licitaţie 10Lei, pasul licitaţiei 
10Lei. Depunerea ofertelor şi 
procurarea documentaţiei de lici-
taţie se face la registratura Primă-
riei Izbiceni în registrul de oferte 
până cel târziu 08.08.2016, ora 
12.00. Informaţii la telefon: 
0249.535.002 /0249.535.006. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine de 
la d-na Zăvăleanu Virginia -consi-
lier juridic Primăria comunei Izbi-
ceni tel.0784.213.743. Soluţionarea 
litigiilor apărute în legătură cu 
atribuirea, încheierea, executarea, 
modificarea şi încetarea contrac-
tului de concesiune, închiriere, 
vânzare, precum şi a celor privind 
acordarea de despăgubiri, se reali-
zează potrivit Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare.

PIERDERI  
l Pierdut Card Tahografic, Atestat 
mărfuri generale şi gabarit depăşit 
şi Atestat ADR, eliberate de ARR 
pe numele Moacă Alin Ion. Se 
declară nule.

l Baston-Ciobanu Marius-Aure-
lian PFA,cu sediul in Bucuresti 
Sector 2,Bulevardul Basarabia, 
Nr.85, Bl. MR2, Sc.1, Et.7, ap.31. 
avand CUI 30623469, declar 
pierdut certificat constatator 
suspendare activitate PFA, emis de 
Oficiul National al Registrului 
Comertului si stampila PFA. Le 
declar nule.

l Pierdut Certificat de înregistrare 
pe numele Alpha Travel Internati-
onal S.R.L., având J40/882/2008, 
C.U.I. 23107074, sediul social 
Bucureşti, Şos. Pipera nr.7, bl. 2D, 
sc.1, et.3, ap. 11, Sector 1. Îl declar 
nul.

l Firma Gioni & Juan Trans 
International S.R.L. cu sediul în 
Bucureşti, bdl. Camil Ressu nr.10, 
bl.3, scara 3, et.2, ap. 100, sector 3, 
C . U . I .  2 8 1 8 8 5 5 0 , 
J40/3102/16.03.2011,  declar 
pierdut (nul) Certificat constatator 
eliberat la data de 18.03.2011 în 
baza declaraţiei nr. 107071 din 
15.03.2011.

l Pierdut contract vânzare 
cumpărare şi  proces verbal 
primire- predare nr. 1779/1/1991 
Lozinca Mircea. Le declar nule.

ANUNȚURI


