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OFERTE SERVICIU
l Societate comercială din Bucureşti 
angajează lucrători comerciali cu 
cunoştinţe de operare PC. Telefon: 
0746.611.052.

l Laborator cofetărie patiserie din 
Bucureşti angajează muncitori neca-
lificaţi în vederea calificării. Telefon: 
0746.611.052.

l Laborator cofetărie patiserie din 
Bucureşti angajează cofetari cu 
experienţă. Telefon: 0746.611.052.

l Centrul Județean de Resurse şi 
Asistență Educațională Braşov orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
postului contractual de adminis-
trator patrimoniu 1 normă, pe peri-
oadă nedeterminată. Concursul se va 
organiza la sediul  CJRAE din 
Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis. 
Detalii privind condiţiile specifice şi 
bibliografia de concurs sunt disponi-
bile accesând: www.cjraebrasov.ro. 
Relaţii suplimentare la secretarul 
comisiei de concurs Oprea Bianca, 
tel: 0368/008166. 

l Centrul Județean de Resurse şi 
Asistență Educațională Braşov, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
postului contractual de secretar 1 
normă, pe perioadă determinată. 
Concursul se va organiza la sediul 
CJRAE din Braşov, str. Aurel Vlaicu 
nr. 26 bis. Detalii privind condiţiile 
specifice şi bibliografia de concurs 
sunt disponibile accesând: www.
cjraebrasov.ro. Relaţii suplimentare 
la secretarul comisiei de concurs 
Oprea Bianca, tel: 0368/008166. 

l Ministerul Finanţelor Publice - 
Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, cu sediul in Bucureşti, Str. 
Apolodor nr.17, sector 5, organizează 
în data de 17 martie 2016 ora 10,00 
(proba scrisă), concurs pentru 
ocuparea funcţiilor  publice de 
execuţie vacante de inspector/expert 
clasa I grad profesional principal (3 
posturi), inspector/expert clasa I 
grad profesional asistent (8 posturi), 
inspector/expert clasa I grad profesi-
onal debutant (3 posturi), referent 
clasa III grad profesional asistent (1 
post) din cadrul Direcţiei generale 
antifrauda fiscala - Serviciul Dispe-
cerat şi registratură şi Serviciul 
Logistică.Condiţiile de participare şi 
condiţiile de desfăşurare a concur-
sului, bibliografia şi alte date nece-
sare desfăşurării concursului sunt 
afişate la sediul Agentiei Nationale 
de Administrare Fiscala si publicate 
pe pagina de internet a Agentiei. 
Înscrierile la concurs se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
Direcţia generală de organizare şi 
resurse umane, telefon 319.97.59 /
int.2018 sau 1342 precum si pe 

site-ul www.anaf.ro sectiunea INFO 
A N A F -  a n u n t u r i - R e s u r s e 
umane-Concursuri“.

l Institutul Naţional de Cercetare- 
Dezvoltare pentru Optoelectronică 
INOE 2000 cu sediul în Str. Atomiş-
tilor nr.409, Oraş Măgurele, jud. 
Ilfov, scoate la concurs următorul 
post: -1 post asistent cercetare ştiinţi-
fică cu contract individual de muncă 
pe durată nedeterminată în dome-
niul metodelor şi tehnicilor nedi-
structive de control a materialelor şi 
sistemelor. Locul desfăşurării 
concursului: la sediul INOE 2000 din 
Str. Atomiştilor nr.409, Oraşul Măgu-
rele, jud. Ilfov. Înscrierea la concurs 
se face în termen de 30 zile de la data 
publicării anunţului în ziar. Dosarul 
de concurs se depune la Secretariatul 
INOE 2000 din str. Atomiştilor 
nr.409, Oraşul Măgurele, Jud. Ilfov. 
Concursul se va desfăşura în peri-
oada 21-24 martie 2016. Relaţii la 
telefon: 021.457.45.22.

l Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane organizează la sediul său 
din loc. Deva, B-dul 1 Decembrie, nr. 
39, jud. Hunedoara, concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a postului contractual de execuție 
vacant de: - CONSERVATOR - 
studii superioare, grad IA, normă 
întreagă, în cadrul Compartimen-
tului Evidență Deva  – 1 post; 
concursul va avea loc în data de 
08.03.2016, ora 09:00 - proba scrisă şi 
în data de 14.03.2016, ora 09:00 – 
interviul.  Dosarele de participare la 
concurs vor fi depuse până la data de 
29.02.2016, ora 1400 la sediul institu-
ției, biroul Resurse Umane. Persoană 
de contact: Iacob Paul Laurenţiu, tel/
fax 0254/216750/212200, int. 23.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Mehedinţi organizează 
concurs în data de 10 şi 11 martie; 
16 şi 17 martie pentru ocuparea 
unor posturi vacante cu încadrare 
pe perioadă determinată de 36 de 
luni după cum urmează:  -Şef birou 
II- 1 post; -Asistent registrator prin-
cipal debutant– 1 post; -Consilier 
cadastru I- 1 post; -Consilier 
cadastru II- 1 post; -Consilier 
cadastru debutant– 1 post; -Subin-
giner cadastru IA– 1 post; -Consilier 
(achiziţii publice) II– 1 post; Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art. 3 din 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011 
cu modificările şi completările ulte-
rioare. Detalii privind condiţiile 
specifice şi bibliografia de concurs 
sunt disponibile accesând pagina 
oficială (www.ocpimh.ro). Relații 
suplimentare se obțin la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Mehedinţi din Drobeta 
Turnu Severin str. Serpentina 
Rosiori nr. 1A Compartimentul 
Resurse Umane şi Relaţii cu 
Publicul, telefon 0252/316874.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Mehedinți scoate la 
concurs, în data de 23.03.2016, un 
post vacant contractual de asistent 
registrator principal gradul 1A în 
cadrul Serviciului de Publicitate 
Imobiliară. Candidații trebuie să 

îndeplinească condițiile generale 
prevăzute de art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011 cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Detalii 
privind condițiile specifice şi biblio-
grafia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială (www.
ocpimh.ro). Relații suplimentare se 
obțin la sediul Oficiului de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Mehedinți 
din Drobeta Turnu Severin, str. 
Serpentina Roşiori nr.1A Comparti-
mentul Resurse Umane şi Interogare 
baze de date, telefon 0252/316874.

l Având în vedere prevederile 
art.4, art.54, art.56 lit.„d” şi art.58 
alin.1 lit.„c” din Legea nr.188/1999 
cu modificările şi completările ulte-
rioare, coroborate cu prevederile 
art.11 alin.1 şi 2, art.22 alin.din 
H.G.nr.611/2008 cu modificările şi 
completăările ulterioare, Primăria 
Comunei Tîrnova, jud.Caraş 
Severin, organizează în data de 
16.03.2016, ora 10.00 (proba scrisă) 
şi 18.03.2016, ora 10.00 (interviul), 
la sediul primăriei, concursul 
pentru ocuparea funcţiilor publice 
vacante de: -referent clasa III, grad 
profesional debutant, compartiment 
financiar contabil; -referent clasa 
III, grad profesional debutant, 
compartiment asistenţă socială. A.
Probele de concurs: 1.Selecția dosa-
relor de înscriere; 2.Proba scrisă; 
3.Proba interviu. B.Condiții de 
participare la concurs: Generale: a)
are cetăţenia română şi domiciliul 
în România; b)cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c)are vârsta 
de minimum 18 ani împliniţi; d)are 
capacitate deplină de exerciţiu; e)
are o stare de sănătate corespunză-
toare funcţiei publice pentru care 
candidează, atestată pe bază de 
examen medical de specialitate; f)
îndeplineşte condiţiile de studii 
prevăzute de lege pentru funcţia 
publică; g)îndeplineşte condiţiile 
specifice pentru ocuparea funcţiei 
publice; h)nu a fost condamnată 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
sau contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau 
a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei publice, 
cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea; i)nu a fost desti-
tuită dintr-o funcţie publică sau nu 
i-a încetat contractul individual de 
muncă pentru  motive disciplinare 
în ultimii 7 ani; j)nu a desfăşurat 
activitate de poliţie politică, astfel 
cum este definită prin lege. Speci-
fice: -referent clasa III, grad profesi-
onal debutant, compartiment 
financiar contabil: -studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat. -referent clasa III, grad 
profesional debutant, compartiment 
asistenţă socială: a)-studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat. Termenul de depunere 
a dosarelor este data de 07.03.2016, 
inclusiv, ora 14.00, la registratura 
Primăriei Comunei Tîrnova. Relaţii 
suplimentare se pot obţine zilnic de 
la secretarul comunei Tîrnova sau 
la tel.: 0255.234.704.

l Primăria comunei Nucet,  judeţul 
Dâmboviţa organizează concurs la 
sediul sau în data de, 15 martie  2016  
orele 10:00  proba scrisă  iar în data 
de 17 martie 2016   orele 10:00 – 
interviul pentru  recrutarea şi 
ocuparea funcţiilor publice vacante 
de: - consilier, clasa I, gradul profesi-
onal debutant în cadrul  comparti-
mentului  Inundaţii  şi  Situaţii de 
Urgenţă; - referent clasa a III a, 
gradul profesional debutant în 
cadrul compartimentului încasare 
taxe şi impozite. Condiţii de desfăşu-
rare a concursului: Dosarele de 
înscriere  la concurs se pot depune la 
secretariatul comisiei de la sediul 
Primăriei Nucet, judeţul Dâmboviţa 
în termen de 20 de zile de la publi-
carea anunţului. Condiţii generale: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
Funcţionarilor Publici  republicat în 
anul 2007. Condiţii specifice :- stabi-
lite prin fişa postului. - Pentru  
Consilier, clasa I, gradul profesional 
debutant în cadrul  compartimen-
tului Inundaţii şi  Situaţii de 
Urgenţă. Să fie absolvent de studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; - 
Pentru referent, clasa a III a gradul 
profesional debutant cadrul compar-
timentului încasare taxe şi impozite. 
Să fie absolvent de studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finali-
zate cu diplomă de bacalaureat. Alte 
condiţii: Sunt necesare cunoştinţe de 
operare  pe calculator nivel avansat  
(utilizare  sistem de operare 
Windows, pachet Microsoft Ofice,lu-
crul în reţea de calculatoare, internet 
şi poştă electronică.) Bibliografia, 
tematica de concurs şi documentele 
necesare înscrierii la concurs se vor 
afişa la sediul instituţiei şi se vor 
publica pe site-ul Primăriei.

l Primăria comunei Cosmeşti, 
judeţul Galaţi organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie  vacante de 
consilier, clasa I, gradul profesional 
debutant, din cadrul Serviciului de 
Asistenţă Socială. 1. Condiţii de 
participare la concurs. Candidatul 
trebuie să facă dovada: a) are cetă-
ţenia romană şi domiciliul în 
România; b) cunoaşte limba romana, 
scris şi vorbit; c) are vârsta de 
minimum 18 ani împliniţi; d) are 
capacitate deplină de exerciţiu; e) are 
o stare de sănătate corespunzătoare 
funcţiei publice pentru care candi-
dează, atestata pe bază de examen 
medical de specialitate; f) îndepli-
neşte condiţiile de studii prevăzute 
de lege pentru funcţia publica- admi-
nistraţie publică, ştiinţe economice şi 
administrative, asistenta socială; g) 
îndeplineşte condiţiile specifice 
pentru ocuparea funcţiei publice- 
conform fisei postului anexei la 
prezenţă;  h) nu a fost condamnată 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
sau contra autorităţii, infracţiuni de 
corupţie şi de serviciu, infracţiuni 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
infracţiuni de fals ori a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei publice; i) nu a fost desti-
tuita dintr-o funcţie publică sau nu 
i-a încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în 
ultimii 7 ani; j ) nu a desfăşurat acti-
vitate de poliţie politică, astfel cum 
este definită prin lege. 2. Desfăşu-
rarea examenului va avea loc la 
sediul Primăriei comunei Cosmeşti, 
Judeţul Galaţi. 3. Dosarele se depun 
la Primăria comunei Cosmeşti, jud. 
Galaţi. 4. Data publicării anunţului 
– 15.02.2016. 5. Data limită pentru 
depunerea dosare lor  este  a 
16.03.2016 ora 16,00. 6. Selectarea 
dosarelor –18.03.2015, ora 10,00. 7. 
Proba scrisă se desfăşoară în data de 
21.03.2016 ora 11,00. 8. Susţinerea 
interviului  - 23.03.2016 ora 11,00. 9. 
Acte necesare pentru  înscriere la 
concurs: a) formularul de înscriere, 
prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 
611/2008 care se obţine de la secreta-
riatul comisiei; b) copia actului de 
identitate; c) copiile diplomelor de 
studii; d) copie conform cu originalul 
a carnetului de muncă sau, după caz, 
o adeverinţă care să ateste vechimea 
în muncă şi, după caz, în speciali-
tate; e) cazierul judiciar; g) dosar 
medical eliberat de Cabinet de Medi-
cină Muncii  că este apt pentru 
funcţia de asistent social; h) curri-
culum vitae; Copiile de pe actele 
prevăzute se prezintă în copii legali-
zate sau însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru 
comformitate cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs.Bibli-
ografia se poate descărca de pe 
site-ul www.primaria-cosmesti.ro. 
Relaţ i i  supl imentare  la  ţe l . 
0236336227, e-mail: primaria.
cosmesti@gmail.com, 0730072654.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov organizează în 
temeiul Hotărârii Guvernului nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regula-
mentului cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice 
din 23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concursul 
din perioada 10.03.2016-17.03.2016 
pentru ocuparea unor posturi 
vacante pe perioadă determinată, 
repartizate de la bugetul din venituri 
proprii, pentru o perioadă de 36 de 
luni, în vederea implementării 
Programului Naţional de Cadastru 
şi Carte Funciară, corespunzătoare 
funcţiilor contractuale de conducere 
şi execuţie din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Ilfov, cu acordul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
nr. 2406/05.02.2016, înregistrat în 
instituţie cu nr.2345C/08.02.2016, 
după cum urmează: Serviciul 
Cadastru -Biroul Înregistrare Siste-

matică: 6 posturi, repartizate de la 
bugetul din venituri proprii, pentru o 
perioadă de 36 de luni: -1 post de şef 
birou gr.II, specialitatea geodezie, 
cadastru, topografie, măsurători 
terestre; -1 post de consilier cadastru 
gr.IA; -1 post de consilier cadastru 
gr.I; -1 post de consilier cadastru 
gr.II; -1 post de consilier gr.I cu atri-
buţii de achiziţii publice; -1 post de 
subinginer cadastru gr.IA. Cerinţele 
specifice pentru ocuparea posturilor: 
-Şef birou gr.II: Studii de specialitate: 
studii universitare cu licenţă sau 
absolvite cu diplomă -specializarea 
geodezie, cadastru, topografie, măsu-
rători terestre; Vechime în speciali-
tate minim 3 ani; Cunoştinţe operare 
calculator; Capacitate de gestionare 
a timpului şi de încadrare în terme-
nele limită stabilite, bună capacitate 
de organizare şi stabilire a priorită-
ţilor, seriozitate, rigozitate, integri-
tate; Bune abilităţi de comunicare şi 
de lucru în echipă. -Consilier 
cadastru gr.IA: Studii de specialitate: 
studii universitare cu licenţă sau 
absolvite cu diplomă -specializarea 
geodezie, cadastru, topografie, măsu-
rători terestre; Vechime în speciali-
tate minim 6 ani şi 6 luni; Abilităţi 
comunicare; Cunoştinţe operare 
calculator. -Consilier cadastru gr.I: 
Studii de specialitate: studii universi-
tare cu licenţă sau absolvite cu 
diplomă -specializarea geodezie, 
cadastru, topografie, măsurători 
terestre; Vechime în specialitate 
minim 3 ani şi 6 luni; Abilităţi comu-
nicare; Cunoştinţe operare calcu-
lator. -Consilier cadastru gr.II: Studii 
de specialitate: studii universitare cu 
licenţă sau absolvite cu diplomă 
-specializarea geodezie, cadastru, 
topografie, măsurători terestre; 
Vechime în specialitate minim 6 luni; 
Abilităţi comunicare; Cunoştinţe 
operare calculator. -Consilier gr.I: 
Studii de specialitate: studii universi-
tare cu licenţă sau absolvite cu 
diplomă -specializarea economic; 
Vechime în specialitate minim 3 ani 
şi 6 luni; Abilităţi comunicare; 
Cunoştinţe operare calculator. 
-Subinginer cadastru gr.IA: Studii de 
specialitate: studii universitare de 
scurtă durată cu diplomă de absol-
vire -specializarea cadastru, topo-
grafie, măsurători terestre şi 
cadastru, fotogrammetrie; Vechime 
în specialitate minim 6 ani şi 6 luni; 
Curs de perfecţionare arhivă cu 
certificat de absolvire; Abilităţi 
comunicare; Cunoştinţe operare 
calculator. Nu pot participa la 
concurs persoanele care au fost sanc-
ţionate disciplinar în ultimele 12 
luni. Condiţii de participare la 
concurs sunt cele prevăzute de art.3 
al Regulamentului cadru aprobat 
pr in  Hotărârea  Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină actele prevăzute de art.6 al 
Regulamentului cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, 
cu modificările şi completările ulteri-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Compartiment de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media. Nr. 
93/11.02.2016. Anunț D.G.R.F.P. Ploiești. Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice – Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. 
Aurel Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, telefon 0244.407710, fax 
0244.593906, organizează în data de 22.02.2016, ora 12.00, 
licitație deschisă cu strigare în vederea încheierii Acordului – 
Cadru privind: Cedarea dreptului de folosință (închiriere) asupra 
spațiilor de birouri/ depozite/ platformă betonată la Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Biroul Vamal de 
Interior Argeș. Detaliile privind licitația publică cu strigare se 
găsesc la adresa: https://static.anaf.ro/static/30/Ploiesti/20160
211120032_dsi-2576.pdf.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 
Fiscal Orășenesc Mizil. Dosar de executare nr. 1/C. Nr. 
887/10/02/2016. S.F.O. Mizil anunță organizarea licitației în data 
de 29/02/2016, privind vânzarea următoarelor bunuri imobile: - 
teren intravilan în suprafață totală de 1353 mp, situat în comuna 
Colceag, sat Parepa - Rușani, preț de evaluare/ de pornire al 
licitației 12205 lei. Anunțul nr. 886 /10.02.2016 poate fi consultat 
la sediul organului fiscal, la Primăria com. Colceag și pe site ANAF 
(licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de 
participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela 
numărul 0244.251671, persoană de contact: Stoica Ioana. Data 
afișării: 15/02/2016.

ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Invitație 
de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală - 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, invită 
practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în 
insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală 
pentru regiunea Ploiești să depună, până cel târziu la data de 
29.02.2016, ora 16.30, oferte în vederea desemnării unui 
practician în insolvență în dosarele de insolvență privind pe 
debitoarele: - S.C. Lenico Deea S.R.L (dosar nr. 196/98/2016), cu 
sediul în Slobozia, județul Ialomița; - S.C. Standard Pell Prest 
S.R.L. (dosar nr. 1752/98/2015), cu sediul în Amara, județul 
Ialomița; - S.C. Construct Nigeda S.R.L. (dosar nr. 309/98/2016), 
cu sediul în Păltiniș, județul Ialomița, aflate pe rolul Tribunalului 
Ialomița, întocmite conform prevederilor art. 16 din Ordinul 
Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a 
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de 
Administrare Fiscală.
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oare. Data limită de depunere a 
dosarelor este de 29.02.2016, inclusiv, 
ora 16.00, la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Ilfov, Serviciul Resurse Umane şi 
Interogare Baze de Date. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
Proba scrisă: 10.03.2016, ora 09.00, 
la sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Ilfov -şos.
Kiseleff, nr.34, sector 1. Proba inter-
viului poate fi susţinută doar de 
către acei candidaţi declaraţi admişi 
la proba scrisă. Proba interviului: 
17.03.2016, la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Ilfov, şos.Kiseleff, nr.34, sector 1, 
Bucureşti, ora 09.00. Candidaţii 
declaraţi admişi în urma concursului 
vor încheia contract individual de 
muncă pe durată determinată de 
timp de 6 luni, cu posibilitatea 
prelungirii acestuia înăuntrul terme-
nului de maximum 36 de luni 
prevăzut de Codul Muncii, repu-
blicat, cu modificările şi completările 
u l t e r i o a r e .  D a t e  c o n t a c t : 
021.224.60.85, int.126, email: if@
ancpi.ro. Pentru date suplimentare 
consultati site-ul OCPI Ilfov: www.
ocpilfov.ro, secţiunea „Ştiri”.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov organizează în 
temeiul Hotărârii Guvernului nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regula-
mentului cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice 
din 23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concursul 
din perioada 14.03.2016-21.03.2016 
pentru ocuparea unor posturi 
vacante pe perioadă determinată, 
repartizate de la bugetul din venituri 
proprii, pentru o perioadă de 36 de 
luni, în vederea implementării 
Programului Naţional de Cadastru 
şi Carte Funciară, corespunzătoare 
funcţiilor contractuale de conducere 
şi execuţie din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Ilfov, cu acordul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

nr. 2406/05.02.2016, înregistrat în 
instituţie cu nr.2345c/08.02.2016, 
după cum urmează: Serviciul 
Cadastru -Biroul Înregistrare Siste-
matică: 10 posturi, repartizate de la 
bugetul din venituri proprii, pentru o 
perioadă de 36 de luni: -1 post de 
asistent registrator principal gr.I; -2 
posturi de asistent registrator prin-
cipal debutant; -3 posturi de referent 
tr.IA; -1 post de referent tr.I; -3 
posturi de referent tr.II. Cerinţele 
specifice pentru ocuparea posturilor: 
- Asistent registrator principal gr.I: 
Studii de specialitate: studii universi-
tare cu licenţă sau absolvite cu 
diplomă -specializarea drept; 
Vechime în specialitate minim 3 ani 
şi 6 luni; Abilităţi comunicare; 
Cunoştinţe operare calculator. -Asis-
tent registrator principal debutant: 
Studii de specialitate: studii universi-
tare cu licenţă sau absolvite cu 
diplomă -specializarea drept; 
Vechime în specialitate între 0 luni şi 
6 luni; Abilităţi comunicare; Cunoş-
tinţe operare calculator. -Referent 
tr.IA: Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; Vechime în 
muncă minim 6 ani şi 6 luni; Abili-
tăţi comunicare; Cunoştinţe operare 
calculator. -Referent tr.I: Studii 
medii absolvite cu diplomă de baca-
laureat; Vechime în muncă minim 3 
ani şi 6 luni; Abilităţi comunicare; 
Cunoştinţe operare calculator. -Refe-
rent tr.II: Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; Vechime în 
muncă minim 6 luni; Abilităţi comu-
nicare; Cunoştinţe operare calcu-
lator. Nu pot participa la concurs 
persoanele care au fost sancţionate 
disciplinar în ultimele 12 luni. 
Condiţii de participare la concurs 
sunt cele prevăzute de art.3 al Regu-
lamentului cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină actele prevăzute 
de art. 6 al Regulamentului cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data limită 
de depunere a dosarelor este de 
29.02.2016, inclusiv, ora 16.00, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Ilfov, Serviciul 
Resurse Umane şi Interogare Baze 
de Date. Data, ora şi locul de desfă-

şurare a concursului: Proba scrisă: 
14.03.2016, ora 09.00, la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov -şos.Kiseleff, nr.34, 
sector 1. Proba interviului poate fi 
susţinută doar de către acei candi-
daţi declaraţi admişi la proba scrisă. 
Proba interviului: 21.03.2016, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Ilfov, şos.Kiseleff, 
nr.34, sector 1, Bucureşti, ora 09.00. 
Candidaţii declaraţi admişi în urma 
concursului vor încheia contract 
individual de muncă pe durată 
determinată de timp de 6 luni, cu 
posibilitatea prelungirii acestuia 
înăuntrul termenului de maximum 
36 de luni prevăzut de Codul 
Muncii, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. Date 
contact: 021.224.60.85, int. 126, 
email: if@ancpi.ro. Pentru date 
suplimentare consultati site-ul OCPI 
Ilfov: www.ocpilfov.ro, secţiunea 
„Ştiri”.

CITAȚII
l Aldea Florentina, cu domiciliul 
necunoscut, este citată în calitate de 
pârâtă la Judecătoria Întorsura 
Buzăului, pentru data de 16.03.2016, 
ora  9 ,  în  dosaru l  c iv i l  nr. 
793/248/2015, având ca obiect divorț.

l Gavriloaie George Dumitru, recla-
mant in dosarul 373/265/2013 al 
Judecatoriei Nasaud, cheama in 
judecata parati i  Constantin 
Dumitru, Pausan Virgil, Lazar 
Saveta pentru data de 29 martie 
2016. 
 

SOMAȚII
l Prin sentinta civila nr. 2306/2015 
p r o n u n t a t a  i n  d o s a r  n r 
3043/265/2013al Judecatoriei 
Nasaud, s-a admis actiunea formu-
lata de reclamanti impotriva para-
tilor astfel, ca constatat ca paratii 
Moisean Ilie si Moiseaian Onita au 
dobandit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune  asupra suprafetei de 
1932 mp din teritoriul inscris in cf 
25011 nr top 4092/2, 4094/2 Telciu 
conform raportului de expertiza 
intocmit in cauza, s a constatat vali-
ditatea materiala si formala a 
antecontracutului de vanzare-cum-

parare incheiat intre reclamantii si 
paratii Moiseain Ilie si Onita, s-a 
dispus intabularea dreptului de 
proprietate pe numele reclamantilor 
conform raportului de expertiza 
efectuat de inginer Ionas Claudiu. 
Fara cheltuieli de judecata. Cu drept 
de apel in termen de 30 de zile de la 
comunicare. Pronuntata in sedinta 
publica din data de 24 septembrie 
2015.

DIVERSE
l Membrii fondatori ai Partidului 
Renaşterii Azugene anunţă că a fost 
depusă la Tribunalul Bucureşti 
cererea de înregistrare în vederea 
obţinerii personalităţii juridice şi 
înscrierii acestuia în Registrul Parti-
delor Politice.

l SNTGN Transgaz SA Media 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
,,Lucrari privind punerea in sigu-
ranta racord alimentare gaze S.R.M 
Racaciuni, in zona Popas Turistic 
Dumbrava”, propus a fi amplasat in 
intravilanul localitatii Racaciuni, 
jud. Bacau. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 23 
in zilele lucratoare, intre orele 8-14. 
Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Bacau, str. 
Oituz, nr. 23, pana la data de 
19.02.2016.

LICITAȚII
l Inspectoratul de Poliţie al Jude-
ţului Argeş organizează în data de 
25.02.2016, ora 11,00, licitaţie 
publică cu strigare în vederea închi-
rierii a 2 mp având ca destinaţie 
amplasarea a două bancomate 
(A.T.M.). Persoanele care sunt inte-
resate să participe la licitaţie trebuie 
să prezinte la organizator, până la 
data de 19.02.2016, ora 16,00, un 
dosar care să conţină documentele 
de calificare menţionate în Fişa de 
date, care poate fi procurată contra-
cost (5 lei) de la unitatea de adminis-
trare, pe bază de solicitare scrisă, la 
adresa: mun. Piteşti, str. Victoriei nr. 
45, tel/fax 0248-607000, int. 
20141/20232.

l A.N.I.F. - Filiala Teritorială De 
Îmbunătăţiri Funciare Buzău 
Moldova -Sud, cu sediul în Focşani, 
b-dul Brăilei, nr.121 bis,  judeţul 
Vrancea, cod 620122, telefon 0237 
213 977, fax 0237 212 790, e-mail: 
vrancea@anif.ro, organizează, pe 
data de 29.02.2016, ora 10°°, licitaţie 
publică cu strigare pentru vânzarea 
unor mijloace fixe aprobate la casare, 
astfel: Lot.1 - TRACTOR U 650 – 
preţ pornire 3250 lei – defect; Lot.2 
– DACIA 1310 BERLINĂ – preţ 
pornire 1400 lei – defectă.    Preţurile 
conţin TVA. Caietele de sarcini se 
oferă gratuit la sediul de mai sus şi 
conţin informaţii referitoare la 
procedură, precum şi documentele 
ce se depun de către participant, cu 
cel mult 5 zile înainte de începerea 
licitaţiei, nu mai târziu de preziua 
licitaţiei. Mijloacele fixe pot fi vizio-
nate în Focşani, b-dul Brăilei, nr.121 
bis, judeţul Vrancea. În caz de 
neadjudecare, licitaţia se va repeta 
pe data de 07.03.2016 şi 14.03.2016, 
la ora 10°°, în Focşani, B-dul Brăilei, 
nr.121 bis,  judeţul Vrancea. La lici-
taţie poate participa orice persoană 
fizică sau juridică, aptă din punct de 
vedere fiscal. Cota de cheltuieli de 
participare este de 5% din preţul de 
pornire. Informaţii suplimentare la 
telefon 0237 213 977

l Penitenciarul Mărgineni cu sediul 
în comuna I.L. Caragiale, str. 
Moreni, nr. 1, județul Dâmboviţa, tel. 
0245660210, fax 0245660211, organi-
zează licitaţie publică cu strigare în 

vederea închirierii unui spaţiu, în 
data de 24.02.2016, orele 10.00 în 
scopul amplasării în incinta peniten-
ciarului a doua distribuitoare auto-
mate de băuturi calde (cafea, ceai). 
In caz de neadjudecare licitația se va 
repeta in data de 02.03.2016 şi 
09.03.2016. Documentaţiile pentru 
prezentarea ofertelor se ridică în 
urma unei solicitări scrise, de la 
sediul Penitenciarului Mărgineni. 
Relaţii suplimentare la sediul Peni-
t enc iaru lu i  Mărg inen i ,  t e l . 
0245660210 int. 142.

l SC AUTO RO SRL,  societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la licitatie 
a urmatorului bun imobil aflat in 
patrimoniul debitoarei: Teren intra-
vilan in suprafata de 965 mp, situat 
in orasul Comarnic, str. Podul Lung, 
nr. 71, compusa din suprafata de 347 
mp, inscrisa in CF nr.5127 a locali-
tatii Comarnic, suprafata de 193 mp 
inscrisa in CF nr. 5125 a localitatii 
Comarnic, suprafata de 425 mp 
inscrisa in CF nr. 1007 a localitatii 
Comarnic. Terenul intravilan in 
suprafata de 965 mp, situat in orasul 
Comarnic, str. Podul Lung, nr. 71 cu 
componenta mentionata mai sus se 
vinde la pretul de 31.800 lei (fara 
TVA).  Pretul de pornire al licitatiei 
este cel stabilit in raportul de 
evaluare aprobat de Adunarea 
Creditorilor in 13.08.2015. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data de: 
18.02.2016 si 24.02.2016 orele 13.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii supli-
mentare la sediul lichidatorului 
judiciar cat si la telefon 0344104525.

l SC AUTO RO SRL,  societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la licitatie 
stocului de piese auto aflat in patri-
moniul debitoarei si anume: amorti-
zoare, set centura, axiale, discuri de 
frana, suport cutie de viteza, biele, 
cap bara, legatura axal, bara directie, 
bielete de directie, bielete reglabile, 
brate, bucse, pipe bielete, covorase, 
brate suspensie, placa ambreaj,  
pivoturi, placute de frana, saboti de 
frana,  filtre, filtre aer, filtre pompe 
de ulei, filtre benzina, filtre pentru 
motor, fise bujii, furtune de frana, 
ornament de frana de levier, de 
antena,  ornament banda, ornamente 
levier, set ochi pisica, set pedale, set 
tuning, huse, covorase, carpete, 
pentru diverse tipuri de autoturisme. 
Pretul de pornire al licitatiei este cel 
stabilit in raportul de evaluare 
aprobat de Adunarea Creditorilor in 
13.08.2015. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 18.02.2016 si 
24.02.2016  orele 13.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 
7, cab 7B. Relatii suplimentare la 
sediul lichidatorului judiciar cat si la 
telefon 0344104525.

l SC AUTO RO SRL,  societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la licitatie 
a urmatoarelor bunuri mobile aflate 
in patrimoniul debitoarei si anume: 
Fiat Doblo, nr. inmatriculare  
PH-12-VDB, an fabricatie 2006, la 
pretul de 8.900 lei (fara TVA), Fiat 
D o b l o ,  n r.  i n m a t r i c u l a r e  
PH-12-TMD, an fabricatie 2006, la 
pretul de 7.600 lei (fara TVA), Iveco 
D a i l y ,  n r.  i n m a t r i c u l a r e  
PH-09-YMZ, an fabricatie 2004, la 
pretul de 13.300 lei (fara TVA), Iveco 
Daily, nr. inmatriculare  PH-08-ZCI, 
an fabricatie 2002, la pretul de 
13.300 lei (fara TVA), Seat Altea  nr. 
inmatriculare PH-13-YJY, an fabri-
catie 2005, la pretul de 15.600 lei 
(fara TVA), Seat Altea  nr. inmatri-
culare PH-13-JNX, an fabricatie 
2005, la pretul de 16.500 lei (fara 
TVA), Volkswagen nr. inmatriculare 
PH-60-DAC, an fabricatie 2001, la 

pretul de 8.900 lei (fara TVA). Pretul 
de pornire al licitatiei este cel stabilit 
in raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 18.02.2016 si 24.02.2016 
orele 13.00, la sediul administrato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl.33S1, et. 7, cab. 
7B. Relatii suplimentare la sediul 
administratorului judiciar cat si la 
telefon 0344104525.

l SC AUTO RO SRL,  societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la licitatie 
a urmatorului bun imobil aflat in 
patrimoniul debitoarei: constructia 
“Complex Cristian” situata in 
Sinaia, str. Walter Maracineanu, 
nr.1-3, jud. Prahova,  inscrisa in CF 
22367, nr. cadastral 166, C2 - 
Complex alimentatie publica si statie 
carburanti – construita in anul 2001, 
compusa din subsol, parter, etaj si 
mansarda (Pensiune si Restaurant – 
camerele sunt dotate cu parchet, 
tamplarie cu geam termopan, baile 
sunt cu gresie, faianta) si statie Peco 
si magazin de desfacere piese auto. 
Complexul de alimentatie publica, 
adica, restaurant cu spatii de cazare  
in regim  S+P+E+M se vinde la 
pretul de 818.000 lei, iar de statia 
benzinaria  si cu magazinul de piese 
auto se vinde la pretul de 522.000 lei, 
toate constructiile fiind situate pe un 
terenul concesionat de Consiliul 
Local Sinaia. Pretul de pornire al 
licitatiei este cel stabilit in raportul 
de evaluare aprobat de Adunarea 
Creditorilor in 13.08.2015. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data de: 
18.02.2016 si 24.02.2016 orele 13.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimen-
tare in caietul de sarcini, la sediul 
lichidatorului judiciar cat si la 
telefon 0344104525.

l SC AUTO RO SRL,  societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la licitatie 
a urmatorului bun imobil aflat in 
patrimoniul debitoarei: constructie 
C1 situata in Sinaia, str. Walter 
Maracineanu, nr.1-3, jud. Prahova,  
inscrisa in CF 22367, nr. cadastral 
166, compusa din cladire depozit  si 
administrativ la pretul de 1.007.100 
lei. Constructia C1 cu componenta 
mentionata mai sus este edificata pe 
un teren concesionat de Consiliul 
Local Sinaia. Pretul de pornire al 
licitatiei este cel stabilit in raportul 
de evaluare aprobat de Adunarea 
Creditorilor in 13.08.2015. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data de: 
18.02.2016 si 24.02.2016 orele 13.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et.7, cab 7B. Detalii supli-
mentare in caietul de sarcini si la 
telefon 0344104525.

l 1.S.C.FISE Electrica Serv S.A 
-SISE  Electrica Transilvania Nord, 
cu sediul în Cluj-Napoca, str.Taberei, 
nr.20, Tel./Fax: +40372.640.394, 
achiziţionează „Produse igienico-sa-
nitare ” în cantităţile şi condiţiile 
prevăzute în documentaţia de atri-
buire. Adresa la care se poate solicita 
documentaţia de atribuire: SISE 
Transilvania Nord, Cluj-Napoca, str. 
Ta b e r e i ,  n r.  2 0 ,  Te l . / F a x : 
+40372.640.394. Documentaţia de 
atribuire se pune la dispoziţia opera-
torilor economici, în urma solicitării 
acestora. 2. Procedura aplicată: lici-
taţie deschisă. 3.Locul de livrare a 
produselor: conform specificaţiilor 
din documentaţia de atribuire. 4. 
Durata contractului: maxim 60 zile. 
5.Data limită de primire a ofertelor: 
29.02.2016, ora 11.30. Data deschi-
derii ofertelor: 29.02.2016, ora 12.00. 
6. Adresa la care se depun ofertele: 
sediul SISE Transilvania Nord, 
Cluj-Napoca, str.Taberei, nr.20, 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr.  Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri imobile. Anul 2016, Luna 02, Ziua 25. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 25, luna Februarie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Târgoviște, str. Calea 
Domnească, nr. 166, județul Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a III-a) 
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Tudorache Nicolae, cu domiciliul fiscal în comuna 
Cojasca, sat Iazu, str. Barbarie, nr. 369, județul Dâmbovița, cod de identificare fiscală. a) casă, în 
suprafață de 198 mp, situat în com. Cojasca, jud. Dâmbovița, valoare impozabilă 126.923 lei ( exclusiv 
TVA), conform registrului agricol volumul 1, fila nr. 82, nr. casa 70 Bis, anul construcției 2010, 
suprafața de teren arabil intravilan 1000 mp. b) suprafața de 620 mp teren curți construcții. Prețul de 
pornire al licitației este de 133.423 lei (exclusiv TVA), preț diminuat cu 50% față de prețul de evaluare 
de 266.846 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este 20% 
neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 270, alin. (3), lit. b) din Legea nr.  227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt 
grevate de următoarele: Creditori: A.J.F.P. Dâmbovița. Sarcini: Ipotecă legală în suma de 55.786 lei 
reprezentând creanțe bugetare/ Încheiere OCPI Dosar nr. 49341/24.06.2014. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte 
de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitație; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 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 A.J.F.P. 
Dâmbovița, str. Calea Domnească, nr. 166, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, mezanin, 
camera 2 sau la telefon numărul 0245.616779, int. 510, persoană de contact: Draghici Daniela. Data 
afișării: 15.02.2016.
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secretariat general. 7. Limba de 
redactare a ofertelor: limba română.

l Oraşul Ţicleni, cu sediul in locali-
tatea Ţicleni, Str.Petroliştilor, nr.769, 
judeţul Gorj, organizează in confor-
mitate cu prevederile art.123 din 
Legea administraţiei publice locale 
nr.125/2001, republicata, cu modifi-
cările si completările ulterioare, lici-
taţie publica in vederea concesionarii 
unui teren intravilan in suprafaţa de 
995mp, cu destinaţie comerciala, 
respectiv pentru realizare statie peco 
- benzina, motorina si GPL, market, 
spălătorie si terasa. Data limită de 
depunere a ofertelor si locul depu-
nerii acestora: 09.03.2016, ora-10.00, 
la registratura Primăriei oraşului 
Ţic leni .  Data l ic i taţ ie i  este 
09.03.2016, ora-10.05, locul desfăşu-
rării acesteia fiind la sediul Primăriei 
Oraşului Ţicleni, mai sus menţionat 
- sala de şedinţe. Taxa anuala mini-
mala de redevenţă este de 8.881 lei. 
Oferta trebuie sa fie conforma cu 
caietul de sarcini al concesiunii, care 
poate fi procurat de la sediul Primă-
riei Oraşului Ţicleni sau accesat pe 
site-ul www.primarieticleni.ro si sa 
fie însoţită de un studiu de fezabili-
tate, cuprinzând în mod obligatoriu 
elementele tehnice necesare pentru 
caracterizarea funcţionalităţii si a 
capacităţii construcţiei, a gradului de 
ocupare a terenului, precum si a 
celorlalte elemente cuprinse in certi-
ficatul de urbanism, care se obţine de 
la compartimentul urbanism-autori-
zări din cadrul Primăriei Oraşului 
Ţicleni.

l Primăria municipiului Piatra 
Neamţ anunţă organizarea licitaţiei 
publice deschise în vederea: - Inchiri-
erii unui bun imobil, proprietate 
privată a Municipiului Piatra Neamţ 
în suprafaţă construită de 149,5 mp, 
situat în Bd. Decebal, nr.90, bl.A1, 
parter, conform HCL nr.204 din 
31.07.2014. Preţul de  pornire la lici-
taţie este de 15,37 lei/mp/lună, 
conform HCL nr.351 din 26.11.2015. 
Licitaţia  va avea loc în data de 7 
martie 2016, ora 16,30, la sala de 
şedinţe a Primăriei municipiului 
Piatra Neamţ,  cu sediul în str. 
Ştefan cel Mare nr.6-8. Înscrierile si 
depunerea ofertelor se fac până la 
data de 4 martie 2016, ora 14,00, 
inclusiv, la Primăria municipiului 
Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, 
nr. 6-8, Biroul Relaţii cu Publicul, 
Ghişeul Serviciului Patrimoniu,Au-
torizări şi Transport zilnic între orele 
8,00 – 16,30, unde se poate achizi-
ţiona şi documentaţia licitaţiei. 
Relaţii suplimentare la telefon 0233/ 
218991, interior 152, zilnic între orele 
8,00 – 16,30.

l Subscrisa VIA INSOLV SPRL 
scoate la vânzare incepand cu data 
de 16.02.2016 prin licitaţie publică 
teren extravilan-4.350 mp situat in 
Costinesti, parcela A314/18/2/2, nr. 
Cadastral 395, CF 830, jud. 
Constanta = 384.610 lei, teren extra-
vilan - 2.450,11 mp situat in Costi-
nesti,  parcela A314/19/1, nr. 
Cadastral 1024/23, jud. Constanta = 
162.473 lei, teren extravilan - 5.887 
mp situat in Costinesti, parcela 
A314/20/1/1, nr. Cadastral 10.156, 
CF 10.383, jud. Constanta = 546.530 
lei, teren extravilan - 8.038 mp situat 
in Costinesti, parcela 314/18/1/1, nr. 
Cadastral 920, CF 1132, jud. 
Constanta = 746.143 lei, teren extra-
vilan - 17.920 mp situat in Costinesti, 
parcela A314/19/1, nr. Cadastral 
1024, CF 11260, jud. Constanta = 
1.584.503 lei, teren extravilan - 
570mp situat in Costinesti, parcela 
314/18/1/2/2, nr. Cadastral 918/2, CF 
10248, jud. Constanta = 52.917 lei, 
teren intravilan - 780 mp situat in 
Costinesti, parcela A314/20/2/1, nr. 
Cadastral 618/1, CF 1999, jud. 
Constanta = 72.413 lei, teren intra-
vilan - 650 mp situat in Costinesti, 

parcela A314/18/2/1, nr. Cadastral 
489, CF 11084, jud. Constanta = 
60.344 lei, teren intravilan - 2.080 
mp situat in Costinesti, parcela 
A314/19/2, nr. Cadastral 10243, CF 
1118, jud. Constanta = 193.101 lei la 
pretul de evaluare apartinand Par 
Rom SRL, ora 13.00 (preturile nu 
contine TVA). Persoanele interesate 
vor cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de participare 
la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. In cazul neadjudecării 
vânzarile vor fi reluate în zilele de 
19.02.2016, 24.02.2016, 29.02.2016, 
respectiv 04.03.2016 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 Licitație deschisă pentru achiziția 
de „Structuri şi materiale de 
construcții”. 1. Date identificare 
achizitor: Societatea Fise Electrica 
Serv S.A -SISE  Electrica Transil-
vania Sud, cu sediul în Braşov, Str. 
13 Decembrie nr. 17 A, CUI 
14493251, tel.: 0372/680394, fax: 
0268/305504, achiziționează „Struc-
turi şi materiale de construcții”, 
Cod CPV 44000000-0 – Structuri şi 
materiale de construcții; produse 
auxiliare pentru construcții (cu 
excepția aparatelor electrice) în 
cantitățile şi condițiile prevăzute în 
documentația de atribuire; 2. Proce-
dura aplicată: „Licitație deschisă”. 
Prezenta nu este o procedură de 
achiziții publice, ci se derulează 
conform procedurii de achiziții 
interne a Societății Fise Electrica 
Serv SA; 3. Împărțire pe loturi: DA; 
4. Nu se acceptă oferte alternative; 
5. Locul de livrare a produselor: 
DDP beneficiar depozitele SISE 
Transilvania Sud din oraşele 
Braşov, Alba, Mureş, Sibiu, M. Ciuc, 
Sf. Gheorghe; 6. Natura şi canti-
tatea produselor ce se vor achizi-
ționa: „Structuri şi materiale de 
construcții”, conform caiet de 
sarcini; 7. Durata acord cadru: 12 
luni de zile. Termenul de livrare: 
max. 2 de zile de la data semnării 
contractului subsecvent; 8. a. Data 
limită de primire a ofertelor: 
03.03.2016, ora 09.00. Data deschi-
derii ofertelor: 03.03.2016, ora 
10.00; 8. b. Adresa la care se depun 
ofertele: sediul SISE  Electrica 
Transilvania Sud, Braşov, Str. 13 
Decembrie nr. 17 A, etaj I, secreta-
riat general; 8. c. Limba de redac-
tare a ofertelor: limba română;  9. 
Modalităţile de finanţare: surse 
proprii; 10. Criterii de calificare 
conform prevederilor din Fişa de 
date; 11. Perioada de valabilitate a 
ofertei: 90 de zile de la data deschi-
derii ofertelor; 12. Criteriul de atri-
buire a contractului: "prețul cel mai 
scăzut”; 13. Garanție de participare: 
conform Documentație de atribuire; 
14. Documentatia de atribuire costa 
150 lei, fără TVA, procurată de la 
sediul achizitorului. Persoane de 
contact: Cecilia Palade: cecilia.
palade@ts.electricaserv.ro.

l Debitorul SC Altinis Const SRL 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Autotu-
rism M1, Ford Transit, an fabricație 
2005, preț pornire licitație -2.000,00 
Euro exclusiv TVA; 2.Autoturism 
M1, Ford Transit, an fabricație 2007, 
preț pornire licitație -2.500,00 Euro 
exclusiv TVA; 3.Autoturism Volvo 
XC 90, an fabricație 2007, preț 
pornire licitație -6.500,00 Euro 
exclusiv TVA; 4.Autoturism Volvo 
XC 90 (benzină), an fabricație 2008, 
preț pornire licitație -4.850,00 Euro 
exclusiv TVA; 5.Mijloace fixe şi 
obiecte de inventar, aparținând SC 
Altinis Const SRL în valoare de 
44.398,00 Lei exclusiv TVA; 6.Imobil 
“teren intravilan” în suprafață de 

403 mp, situat în Comuna Ciorani, 
Sat Ciorani, T 24, P 725, Județ 
Prahova, preț pornire licitație 
-2.216,50 Euro exclusiv TVA. Prețul 
Regulamentului de licitație pentru 
autovehiculele aflate în patrimoniul 
debitoarei SC Altinis Const SRL este 
de 500,00 Lei exclusiv TVA. Prețul 
Caietului de sarcini pentru imobil 
“teren intravilan” aflat în patrimo-
niul debitoarei SC Altinis Const SRL 
este de 1.000,00 Lei exclusiv TVA. 
Prețul de pornire al licitațiilor pentru 
imobil, autovehicule, mijloace fixe şi 
obiecte de inventar aparținând SC 
Altinis Const SRL reprezintă 50% 
din valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar listele 
cu aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon în 
prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în  contul  nr. 
RO95UGBI0000802004024RON 
deschis la Garanti Bank SA Ag. 
Ploieşti până la orele 14 am din 
preziua  stabilită licitației, a garanției 
de 10% din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Caietului de sarcini şi Regula-
mentului de participare la licitație 
pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru imobil, autovehicule, 
mijloace fixe şi obiecte de inventar 
prima şedință de licitație a fost fixată 
în data de 19.02.2016, ora 14.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe de 
licitații vor fi în data de  26.02.2016, 
04.03.2016, 11.03.2016, ora 14.00. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploieşti, Str. 
Elena Doamna nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare şi vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat şi 
pe site www.dinu-urse.ro. 

PIERDERI
l Pierdut certificat inregistrare SC 
A n d  E u r o  P r o d u c t  S R L , 
J40/7972/2002, CUI 14833183. Il 
declar nul.

l Pierdut Contract construire 
nr.3820 si Proces-verbal pe numele 
Nahaiciuc Mircea si Maria Stefana. 
Le declar nule. 

l Pierdut Contract construire 
nr.3820 si Proces-verbal pe numele 
Nahaiciuc Mircea si Maria Stefana. 
Le declar nule. 

l C.M. Impex Com 96 S.R.L., cu 
sediul în Bucureşti, sect. 3, str. Emil 
Garleanu nr. 7, bl. A3, sc. 1, et. 6, ap. 
26, C.U.I. 8208938, J40/1703/1996, 
declar pierdut (nul) certificat de 
înregistrare seria A 388579.

l Declar pierdute şi nule ştampila 
rotundă Activitate medicală Taher 
Walid Khaled C.I.F. 24073018 şi 
parafa Dr. Taher Walid medic 
primar urologie competență 
ecografie cod D06045.

l Declar pierdut (nul) titlul de 
proprietate teren intravilan 1000mp 
nr. 296 BIS drum de țară, situat în 
comuna Lehliu Sat eliberat de 
Primăria Lehliu Sat (ROL 756), pe 
numele Petre Mița.

l SC LMC ASIG BROKER DE 
ASIGURARE SRL, CU SEDIUL 
ÎN BRAŞOV, CUI:25031673, 
DECLAR PIERDUTE URMĂ-
TOARELE CERERI DE ASIGU-
RARE DE SĂNĂTATE ALE 
SOCIETĂŢII SIGNAL IDUNA: 
95509283; 95509284; 95509285. 
DECLAR NULE.

publicitate


