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OFERTE SERVICIU
l ANGAJĂM AGENŢI
SECURITATE PENTRU
GARDARE TRANSPORT
FEROVIAR ŞI POSTURI
FIXE. SALARIU 1.600
RON +20 BONURI DE
M A S Ă . R E L AŢ I I L A
TELEFON: 0785.285.972.
l Firmă distribuţie
produse alimentare zona
Metro Voluntari angajează
OPERATOR CALCULATOR ŞI MANIPULANŢI MARFĂ.Program:
L-V,08-17.CV pe mail:angajari@senic.ro sau telefon:
0741.244.002
l Hidroconstructia S.A
angajeaza dulgheri,
fierari-betonisti, zidari si
macaragii pentru lucru in
Belgia. Cerinte:experienta
minima 3ani si cel putin
6luni in strainatate.
Asteptam CV-urile la
adresa de e-mail: recrutare@hidroconstructia.com
sau contactati telefonic la
021.208.14.91 -dna.V.Stan si
dna. A. Bundur.
l Hidroconstructia S.A
angajeaza dulgheri,
fierari-betonisti, zidari si
macaragii pentru lucru in
Germania. Cerinte:experienta minima 3ani si cel
putin 6luni in strainatate.
Asteptam CV-urile la
adresa de e-mail: recrutare@hidroconstructia.com
sau contactati telefonic la
021.208.14.91 - dna.V.Stan
si dna. A.Bundur.
l Hidroconstructia S.A
angajeaza ingineri constructori,sefi santier si maistri
constructori pentru lucru in
Germania si Belgia. Cerinte:cunostinte minime de
limba germana pentru
Germania si limba franceza
sau engleza pentru comunicare curenta la nivelul
functiei de incadrare in
Belgia;experienta de minim
5ani in executie.Constituie
un avantaj experienta de
lucru in strainatate.
Asteptam CV-urile la
adresa de e-mail: recrutare@hidroconstructia.com
sau contactati telefonic la
021.208.14.91 -dna.V.Stan si
dna.A.Bundur; Se garanteaza contracte de munca
cu respectarea tuturor
prevederilor legislatiei
muncii in tara respective si
salariu in tara.De asemenea
se garanteaza cazare in
conditii corespunzatoare si
transport dus-intors.

l Anunţ privind organizarea concursului pentru
ocuparea pe o durată nedeterminată a funcţiei
contractuale vacantă de
m u n c i t o r c a l i f i c a t I V:
Concursul se organizează la
sediul Primăriei comunei
Mihail Kogalniceanu,
judeţul Tulcea, în data de
11 august 2016, ora 10.00
proba scrisă şi în data de 12
august 2016, ora 10.00
interviul. Dosarul înscrierii
la concurs se poate depune
la sediul Primăriei comunei
Mihail Kogalniceanu,
judetul Tulcea în termen de
10 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul
Oficial Partea a III-a.
Dosarul de înscriere trebuie
să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Anexa 1 la
H.G. nr. 286/2011, Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul
Primăriei comunei Mihail
Kogalniceanu, judeţul
Tulcea. Candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute la art.3
din Anexa 1 la H.G.
286/2011. Condiţii specifice:
-studii generale, absolvite
cu diplomă, -vechime în
specialitatea studiilor: -nu e
cazul; -calificare in domeniul: constructii; -să fie
absolvenţ a unui curs de
fochist; Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. tel.:
0240/548291.
l Baza pentru Logistică a
I.G.S.U. scoate la concurs
în vederea încadrării prin
recrutare din sursă externă
un post vacant de personal
contractual- muncitor calificat IV- I ( atribuţii de
fochist) din cadrul Biroului
Administrare Patrimoniu
Imobiliar. Pot participa la
concurs numai persoanele
care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii: să
aibă curs de fochist, calificare în instalaţii sanitare şi
instalaţii încălzire, cu documente doveditoare; să
deţină autorizaţie de fochist
eliberată de către ISCIR; să
fie declarate apt medical şi
psihologic; nu se solicită
vechime în muncă. Pentru
înscriere, candidaţii vor
prezenta până la data de
02.08.2016, ora 16.00, la
Compartimentul Resurse
Umane din cadrul Bazei
pentru Logistică, cu sediul
în Bucureşti, Bd. Iuliu
Maniu nr.63, sector 6,
dosarul de concurs.
Concursul se va desfăşura

la sediul Bazei pentru
Logistică din Bucureşti şi va
consta în probă scrisă–
10.08.2016, ora 10.00 şi
interviu– 17.08.2016, ora
10.00. Relaţii suplimentare
se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele 10.00–
14.00, la telefon
021.434.69.79, interior
19929 – Compartimentul
Resurse Umane.
l Baza pentru Logistică a
I.G.S.U. scoate la concurs
în vederea încadrării prin
recrutare din sursă externă
un post vacant de personal
contractual- inspector de
specialitate gradul III- I din
cadrul Biroului Administrare Patrimoniu Imobiliar.
Pot participa la concurs
numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: să aibă studii
superioare de tip Bologna
ciclul I, în unul din domeniile de licenţă al studiilor
universitare „Inginerie
civilă”, „Ingineria instalaţiilor”, „Inginerie geodezică”,
cu diplomă de licenţă; să fie
declarate apt medical şi
psihologic; nu se solicită
vechime în muncă. Pentru
înscriere, candidaţii vor
prezenta până la data de
02.08.2016, ora 16.00, la
Compartimentul Resurse
Umane din cadrul Bazei
pentru Logistică, cu sediul
în Bucureşti, Bd. Iuliu
Maniu nr.63, sector 6,
dosarul de concurs.
Concursul se va desfăşura
la sediul Bazei pentru
Logistică şi va consta în
probă scrisă– 12.08.2016,
ora 10.00 şi interviu:
–18.08.2016, ora 10.00.
Relaţii suplimentare se pot
obţine, în zilele lucrătoare,
între orele 10.00–14.00, la
telefon 021.434.69.79, interior 19929 –Compartimentul Resurse Umane din
cadrul Bazei pentru Logistică a I.G.S.U.
l Baza pentru Logistică a
I.G.S.U. scoate la concurs
în vederea încadrării prin
recrutare din sursă externă,
un post vacant de personal
contractual- muncitor calificat IV- I ( atribuţii de
şofer) din cadrul Serviciul
Suport Tehnic. Pot participa la concurs numai
persoanele care îndeplinesc
cumulativ următoarele
condiţii: să aibă cel puţin
studii gimnaziale; să deţină
permis de conducere auto
valabil cel puţin pentru
categoriile B şi C; să fie
declarate apt medical şi

psihologic; nu se solicită
vechime în muncă. Pentru
înscriere, candidaţii vor
prezenta până la data de
02.08.2016, ora 16.00, la
Compartimentul Resurse
Umane din cadrul Bazei
pentru Logistică, cu sediul
în Bucureşti, Bd. Iuliu
Maniu nr.63, sector 6,
dosarul de concurs.
Concursul se va desfăşura
la sediul Bazei pentru
Logistică din Bucureşti şi va
consta în probă practică–
10.08.2016, ora 10.00 şi
interviu– 17.08.2016, ora
10.00. Relaţii suplimentare
se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele 10.00–
14.00, la telefon
021.434.69.79, interior
19929 –Compartimentul
Resurse Umane.
l Spitalul Orăşenesc
Oraviţa cu sediul în
Oraviţa, str.Spitalului,
nr.44, organizează concurs
conf. HG. 286/2011, pentru
ocuparea următoarelor
posturi vacante: 3 posturi
infirmieră. -Proba scrisă:
are loc la sediul unităţii în
data de 12.08.2016, ora
10.00; -Proba interviu în
data de 17.08.2016, ora
10.00. Condiţii: -să fie cetăţean român; -absolvent
studii generale sau studii
medii; -are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pe care candidează; -nu a fost
condamnat definitiv pentru
o faptă care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei. Înscrierile la
concurs până în data de
04.08.2016, ora 12.00, la
sediul unităţii. Relaţii suplimentare la secretariat spital
şi la telefon: 0734.882.968.
Persoană de contact: -Jucan
Marioara.
l Liceul Teoretic Sanitar,
cu sediul în localitatea
Bistriţa, Bd.Republicii,
nr.18-20, judeţul BN, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: -supraveghetor de noapte: 1 post,
conform HG286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
la sediul unităţii, astfel:
-Proba scrisă în data de
26.08.2016, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
26.08.2016, ora 14.00.
Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: -cetăţenie
română, cetăţenie a altor
state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului
Economic European şi
domiciliul în România;
-cunoaşterea limbii române,
scris şi vorbit; -vârstă
minimă reglementată de
prevederile legale; -capacitate deplină de serviciu;
-stare de sănătate corespunzătoare postului; -absolvent
de studii medii cu diplomă
de bacalaureat; -vechime în
activitate de minim 5 ani.
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 unităţii din Bistriţa,
Bd.Republicii, nr.18-20,
judeţul BN. Relaţii suplimentare la sediul unităţii
din Bistriţa, Bd.Republicii,
n r. 1 8 - 2 0 , j u d e ţ u l B N ,
persoană de contact:
Bachner Emilia, telefon:
0263.212.919 şi pe site-ul:
www.sanitarbn.ro
l Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă
„Bistriţa” al jud.Bistriţa-Năsăud, cu sediul în
Bistriţa, str.Sigmirului,
nr.16, jud.Bistriţa-Năsăud,
organizează concurs în baza
HG286/2011, pentru
ocuparea postului contractual vacant de Şofer II-I din
cadrul Serviciului Logistic:
-1 (unu) post. Nivelul studiilor: gimnaziale. Vechimea
în muncă: minim 1 an.
Etapele concursului sunt
următoarele: -Selecţia dosarelor: 08.08.2016; -Proba
scrisă: 11.08.2016, ora
10.00; -Proba practică:
17.08.2016, ora 08.00;
-Interviu: 22.08.2016, ora
10.00. Data limită până la
care se pot depune dosarele
de concurs este: 02.08.2016,
ora 15.00. Detalii privind
condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea
postului, tipul probelor de
concurs, locul şi ora desfăşurării acestora, tematica şi
bibliografia de concurs se
pot obţine de la Sediul
unităţii din mun.Bistriţa,
str.Sigmirului, nr.16, jud.
Bistriţa-Năsăud, telefon:
0263.239.404, interior 27010
sau 27113 şi de pe pagina
de internet a unităţii: www.
isu-bistrita.ro
l Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă
„Oltenia” al Judeţului Dolj,
cu sediul în localitatea
Craiova, str. C.D. Fortunescu, nr.2, judeţul Dolj,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contrac-
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tuale vacante, de: -muncitor
calificat IV-I (instalator
apă-canal): 1 post.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba practică în
data de 16.08.2016, ora
10.00; -Proba interviu în
data de 22.08.2016, ora
12.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
-studii: şcoală profesională;
-vechime: -; -curs de calificare în specializarea de
instalator (instalaţii sanitare), să fie apt psihologic şi
apt medical. 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 din Craiova,
str.C.D.Fortunescu, nr.2.
Relaţii suplimentare la
sediul: Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă
„Oltenia” al Judeţului Dolj,
Craiova, str. C.D. Fortunescu, nr.2, persoană de
contact: Vlăduţu Mihai,
telefon: 0251.510.126, interior: 27125.
l Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Gorj,
cu sediul în Municipiul
Târgu-Jiu, str. 8 Martie, nr.
3A, jud. Gorj, organizează,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, concursul din
perioada 10-17.08.2016
pentru ocuparea unui post
vacant, repartizat pentru
implementarea Programului Naţional de Cadastru
şi Carte Funciară, corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de referent
treapta IA din cadrul OCPI
Gorj, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de
luni, după cum urmează:
Referent treapta IA- 1 post.
Cerinţele postului: studii
medii, absolvite cu diplomă
de bacalaureat; vechime în
muncă: minim 6 ani şi 6
luni; cunoştinţe operare
calculator; posesor permis
de conducere categoria B.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba
scrisă: în data de
10.08.2016, ora 10.00, la
sediul OCPI Gorj; Proba
interviu: în data de
17.08.2016, ora 10.00, la
sediul OCPI Gorj. Data
limită până la care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs
este 02.08.2016, ora 16.00,
la sediul OCPI Gorj. Relaţii
suplimentare se pot obţine

16

ANUNȚURI

la sediul instituţiei, Biroul
Resurse Umane şi Interogare Baze de Date, telefon
0253.217.189/0253.215.893.
l Inspecţia Muncii – instituţie a administraţiei
publice centrale, organizează concurs la sediul din
B u c u r e ş t i , S t r. M a t e i
Voievod nr.14, Sector 2,
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de
referent, treapta profesională IA din cadrul Serviciului Comunicare, Relații
cu Publicul şi Preluare
Apeluri de Urgență, în data
de 11 august 2016 la ora
10:30. - proba scrisă. Data şi
ora susţinerii interviului se
afişează odată cu rezultatele
la proba scrisă. Condiții
generale de participare la
concurs: - candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.3
din Anexă la Hotărârea
Guvernului nr.286/2011
pentru aprobarea Regulamentului-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 profesionale imediat
superioare a personalului
contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Condiţii specifice de participare la concurs: - studii
liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat;
-vechime în specialitate:
minim 6 ani şi 6 luni;cunoştinţe de operare PC nivel de bază sau
perfecţionări/specializări
dovedite prin deţinerea
unui certificat/atestat
ECDL start. Dosarele de
înscriere la concurs se vor
depune la sediul Inspecţiei
Muncii – Serviciul Gestiune
Resurse Umane şi Formare
Profesională, etaj 3, camera
301, până pe data de
02.08.2016, ora 1630.
Condiţiile de participare la
concurs, bibliografia şi
actele solicitate candidaţilor
pentru dosarul de înscriere
la concurs sunt afişate la
sediul Inspecţiei Muncii, pe
s i t e - u l w w w. i n s p e c t i a muncii.ro şi pe portalul
p o s t u r i . g o v. r o . R e l a ţ i i
suplimentare se pot obţine
la
telefoanele :
021.302.70.81,
021.302.70.82.
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l Primăria Comunei Corbii
Mari cu sediul în comuna
Corbii Mari, sat Corbii
Mari, strada Primăriei, nr.6,
Judeţul Dâmboviţa, anunţă
organizarea în data de 10
august 2016, ora 10.00, a
concursului pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de
guard (personal întreţinere
clădiri) -sediu Primărie
Corbii Mari, post de natură
contractuală vacant din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Corbii Mari.
Concursul se va desfăşura
în perioada 10-15 august
2016, după cum urmează:
-proba scrisă: 10.08.2016,
ora 10.00, la sediul Primăriei Corbii Mari; -proba
interviu în termen de
maximum 5 zile lucrătoare
de la data susţinerii probei
scrise. Condiţii specifice de
participare la concurs:
-studii generale (10 clase)
absolvite cu diplomă;
-disponibilitate şi rezistenţă
la efort; -apt din punct de
vedere medical fizic şi
psihic. Dosarele se depun la
Primăria comunei Corbii
Mari: -în 20 de zile de la
publicarea prezentului
anunţ în Monitorul Oficial
al României Partea a lll-a.
Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină,
în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6
din HG nr.286/2011 actualizată, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale. Condiţiile de
participare şi bibliografia
stabilită se afişează la sediul
Primăriei Corbii Mari.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei
comunei Corbii Mari,
judeţul Dâmboviţa, telefon:
0245.716.065.

CITATII
l Se citează paratul
Tansanu Mihai Dumitru la
Judecătoria Moineşti, dosar
4987/260/2015, termen
21.07.2016, obiect divorţ,
reclamanta Tansanu Maria.
l Numita Rusanu Geanina
Nicoleta cu ultimul domiciliu cunoscut în Bucureşti,
Aleea Imaşului, nr. 11, bl. 1,
sc.2, ap. 24, sector 5 este
citată în calitate de pârâtă
la Judecătoria Cornetu,

judeţul Ilfov pe data de 5
septembrie 2016, ora 8,30,
camera sala 4, complet C2,
camera de consiliu în dosar
nr. 4930/1748/2016 având
ca obiect cerere de valoare
redusă reclamant fiind I.I.
Lazăr Petrişor. În caz de
neprezentare judecata se
poate face şi în lipsă.
l Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea
cheamă în judecată pe
numiţii: 1. Lăutaru Florin
Augustin şi Lăutaru Maria
Elena cu domiciliul în
comuna Lungeşti, sat
Ganţulei, jud. Vâlcea în calitate de intimaţi în dosarul
civil nr. 1529/90/2016 cu
termen de judecată la data
de 20.07.2016 aflat pe rol la
Tribunalul Vâlcea. 2. Ciobotaru Maria Roxana cu
domiciliul în comuna
Murguşi, sat Gaia, strada
Tăpunireşilor nr. 4, jud. Dolj
în calitate de intimată în
d o s a r u l c i v i l n r.
1701/90/2016 cu termen de
judecată la data de
20.07.2016 af lat pe rol la
T r i b u n a l u l Vâ l c e a .

DIVERSE
l Qatra Activ Solutions
SRL, J40/6912/2012,
C.U.I.:30324009, informează pe cei interesaţi că
s-a depus solicitarea pentru
emiterea autorizaţiei de
mediu pentru activităţi de
curăţenie, cod CAEN 8129,
desfăşurată în Bucureşti,
Str.Nicolae Teclu, Nr.5.
Informaţii se pot solicita la
sediul APM Bucureşti,_
î n t re o r e l e 9 . 0 0 - 1 2 .0 0 .
Propuneri şi contestaţii se
pot depune la sediul APM
Bucureşti în termen de 10
zile de la data publicării
anunţului.

LICITATII
l Organizatorul licitaţiei:
Primăria Ilva Mare, str.
Principală, nr.243, loc.Ilva
Mare, jud.Bistriţa-Năsăud,
tel. 0263.376.026,
fax.0372.004.163, e-mail:
primariailvamare@yahoo.
com. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 02.08.2016,
ora 13.00. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Primăr i e i I l v a M a r e , s t r.
Principală, nr.243, loc.Ilva
Mare. 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 Ilva Mare, aprobat
prin Hotărârea Guvernului
nr.924/2015. Data şi ora
organizării preselecţiei:
26.07.2016, ora 13.00. Data
şi ora-limită până la care
poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie:
25.07.2016, ora 16.00. Lista
partizilor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei
şi pasul de licitare pentru
fiecare partidă sunt afişate
la sediul organizatorului şi
pe site-ul: www.primariailvamare.ro. Volumul total de
masă lemnoasă pe picior
oferit la licitaţie este de
2.577m3, din care: 1.Pe
natură de produse: a.
Produse principale: -0m3;
b.Produse secundare: -0m3;
c. Produse de igienă:
-412m3; d.Produse accidentale: -2.165m3. 2.Pe specii şi
grupe de specii: a.Răşinoase: -2.541m3; b.Fag:
-21m3; c.Diverse tari: -3m3;
d.Diverse moi: -12m3. Masa
lemnoasă pe picior oferită
spre vânzare nu provine din
fondul forestier proprietate
publică certificat. Masa
lemnoasă pe picior rămasă
neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se va
putea adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de
reglementările în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de 19.07.2016.
Alte informaţii privind
organizarea şi desfăşurarea
licitaţiei: documentaţia
integrală privind desfăşurarea licitaţiei şi partizile
scoase la licitaţie se poate
obţine de la sediul Ocolului
silvic Valea Ilvei, loc.Lunca
I l v e i , s t r. G r ă n i c e r i l o r,
nr.174, jud.Bistriţa-Năsăud
(contact: 0728.112.296 –ing.
Maftei Ionuţ si
0263.378.360 –secretariat).
Pentru informaţii şi date
suplimentare vă puteţi
adresa organizatorului licitaţiei sau la sediul Ocolului
silvic Valea Ilvei.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei intermediare
pentru vânzarea de masă
lemnoasă pe picior şi masă
lemnoasă fasonată pentru
producţia anului 2016:
Organizatorul licitaţiei:
Direcţia Silvică Argeş, str.
Trivale nr. 82, Mun. Piteşti,
jud. Argeş, tel. 0248/213434;
fax 0248/214099, e-mail:

office@silvapit.ro. Data şi
ora desfăşurării licitaţiei: 29
iulie 2016, ora 10.00. Locul
desfăşurării licitaţiei: Sala
de şedinţe a Direcţiei Silvice
Argeş, strada Trivale, nr. 82,
Piteşti, Judeţul Argeş.
Tipul licitaţiei: licitaţie
publică cu strigare. Licitaţia
este organizată şi se va
desfăşura conform prevederilor Regulamentului 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: 26 iulie
2016, ora 10.00. Data şi
ora-limită până la care
poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: 25
iulie 2016, ora 16.30. Lista
partizilor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei
şi pasul de licitare pentru
fiecare partidă sunt afişate
la sediul organizatorului şi
pe site-ul www.rosilva.ro.
Volumul total de masă
lemnoasă pe picior oferit la
licitaţie 5647 m3, din care
p e
n a t u r ă
d e
produse: produse principale: 37 (m3); produse
secundare:
2566
(m3); produse accidentale:
1178 (m3); produse de
igienă 1866 (m3) şi,
respectiv, pe specii şi grupe
de specii: răşinoase: 3549
(m3); fag:
1261
(m3); stejari: 60
(m3); diverse tari: 425
(m3); diverse moi: 352 (m3).
Volumul total de masă
lemnoasă fasonată oferit la
licitaţie: 4123.66 m3, din
care pe sortimente: lemn
pentru cherestea: 3412.34
(m3); lemn rotund de
foioase şi răşinoase pentru
construcţii: 438.48
(m3); lemn de foc: 63.98
(m3); cherestea: 208.86 (m3)

şi, respectiv, pe specii şi
grupe de specii: răşinoase:
3186.45 (m3); fag: 472.99
(m3); gorun: 155.98
(m3); gârniţă, cer:
30.97(m3); salcâm: 8.9
(m3); cireş: 20 (m3); paltin:
121.8 (m3); plop: 35.32
(m3); diverse tari: 75.47
(m3); diverse moi: 15.78
(m3). Masa lemnoasă pe
picior şi fasonată oferită
spre vânzare de la O.S.
Aninoasa, Cotmeana,
Curtea de Argeş, Domneşti,
Muşăteşti, Şuici, Vidraru
provine din fondul forestier
proprietate publică a
statului, certificat în
sistemul Forest Stewardship
Council (FSC) ®.-(FSCC109255). Masa lemnoasă
pe picior şi fasonată oferită
spre vânzare de la O.S.
Câmpulung, Costeşti,
Piteşti şi Topoloveni provine
din fondul forestier proprietate publică a statului,
necertificat în sistemul
Forest Stewardship Council
(FSC) ®.-(FSC-C109255).
Masa lemnoasă pe picior şi
fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin
negociere, în aceeaşi zi, în
condiţiile prevăzute de
prezentul regulament şi de
alte reglementări în vigoare
(pot face obiectul negocierii
partizile de la O.S. Câmpulung, O.S. Costeşti, O.S.
Cotmeana şi partida 1270
Basa de la O.S. Domneşti masă lemnoasă pe picior şi
loturile/partizile marcate pe
lista de licitaţie cu nr. 2 la
coloană cu nr. licitaţiei - în
cazul masei lemnoase fasonate). Caietele de sarcini
pot fi procurate de la sediul
Direcţiei Silvice Argeş începând cu data de: 21.07.2016.
La licitaţie se vor oferi şi
grupaje de partizi la O.S.
Vidraru, evidenţiate în lista
partizilor. Masa lemnoasă
fasonată din depozitul SC

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti.
Administrația. Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul
Fiscal Orășenesc Mioveni anunță valorificarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale
Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparținând:
SC Miu - Mit Servicom SRL - Titesti după cum urmează: Denumire,
Valoare [lei, fără TVA]; Cabină de vopsitorie - uscare Saico Italia,
41 150 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) în contul RO69TREZ0495067XXX014650,
deschis la Trezoreria Mioveni, dovada că nu au obligații fiscale
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din
Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 01.08.2016,
ora 14.00. Licitația va avea loc în data de 02.08.2016, ora 11.00,
la SFO Mioveni. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei
care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni, telefon 0248.260.665.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
IONI LIV FOREST SRL,
este oferită la licitaţie
urmare dispoziţiilor din
Ordonanţa nr. 1163/P/2011
din data de 30.03.2016 a
Parchetului de pe lângă
Tribunalul Argeş. Masa
lemnoasă a fost indisponibilizată prin sechestru prin
dispoziţia Parchetului de pe
lângă Tribunalul Argeş şi
lăsată în custodia reprezentanţilor SC IONI LIV
FOREST SRL, în depozitul
situat în punctul de lucru
“Sub Mal”, din com. Pietroşani, sat Găneşti, jud. Argeş.
Alte informaţii privind
organizarea şi desfăşurarea
licitaţiei: Pentru participarea la licitaţie, solicitantul
trebuie să depună, anterior
datei preselecţiei, o cerere
de înscriere la licitaţie, la
care trebuie să anexeze
următoarele documente, în
copie, certificate pentru
conformitate cu originalul
de către reprezentantul
legal al operatorului
economic: a) actul constitutiv al operatorului
economic/grupului de
operatori economici; b)
documentul de înregistrare
a operatorului economic/
grupului de operatori

economici la oficiul registrului comerţului sau, după
caz, documentul echivalent
de înregistrare, în cazul
operatorilor economici/
grupurilor de operatori
economici străini; c) certificatul constatator privind
operatorul economic/grupul
de operatori economici,
eliberat de oficiul registrul
comerţului, prin serviciul
online Info Cert, cu cel mult
15 zile calendaristice înainte
de data preselecţiei (certificatul constatator se poate
obţine accesând adresa:
https://portal.onrc.ro/
ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/
signup?p=infoCert#s4. d)
declaraţia pe propria
răspundere a reprezentantului legal al operatorului
economic/grupului de
operatori economici că nu
are datorii restante faţă de
administratorii fondului
forestier proprietate publică
a statului; e) certificatul de
atestare pentru lucrări de
exploatare forestieră al
operatorului economic/
grupului de operatori
economici, valabil şi cu
anexa acestuia completată
la zi, sau documentul

similar recunoscut/echivalat
de autoritatea de resort din
România, în cazul operatorilor economici/grupurilor
de operatori economici
străini; f) declaraţia pe
propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind
apartenenţa/neapartenenţa
la un grup de operatori
economici, aşa cum este
definit la art. 1 lit. e) din HG
924/2015; g) declaraţia pe
propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de
operatori economici privind
capacitatea proprie de
procesare pentru operatorii
economici care cumpără
masa lemnoasa în condiţiile
art.7 din HG 924/2015; h)
atestarea capacităţii de
industrializare a lemnului
fasonat pentru producătorii
din industria mobilei
conform art.71 alin (2) din
HG 924/2015. Documentele
prevăzute mai sus se depun
la registratura Direcţiei
Silvice Argeş sau se pot
trimite prin poştă, fax (la nr.
0248214099 ) sau prin poşta
electronică în format pdf (la
adresele fond@silvapit.ro,
office@pitesti.rosilva.ro,

office@silvapit.ro), până cel
mai târziu la data de
25.07.2016, ora 16.30.
Operatorii economici/
grupurile de operatori
economici care nu au sediul
în România depun documentele de înscriere la licitaţie atât în limba oficială a
ţării de origine, cât şi traduceri oficiale ale acestora în
limba română. Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei
lemnoase adjudecate în
termenul maxim de 10 zile
lucrătoare, stabilit prin
caietul de sarcini, din culpa
exclusivă a operatorului
economic/grupului de
operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa
lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente. Rezilierea
contractului de vânzare-cumpărare a masei
lemnoase adjudecate din
culpă exclusivă a operatorului economic/grupului de
operatori economici adjudecatar, atrage pierderea
garanţiei de contractare
aferente, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere pentru

partida al cărei contract de
vânzare-cumpărare a făcut
obiectul rezilierii. Lista
partizilor şi caietul de
sarcini se pot consulta la
sediul D.S. Argeş, la sediile
ocoalelor silvice din subordine şi pe internet la adresa
www.rosilva.ro. Pentru
informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: D.S.
Argeş - Birou Tehnic,persoana de contact Irinel
ŞUŞALĂ, tel. 0731800338,
0248/213434, fax 0248214099.
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Management S.R.L., Bucureşti, Sector 2, Bd. Dacia
nr.56, parter, cam. 7, birou
2, J40/10443/2012, C.U.I.
25593736, declar pierdut
(nul) Certificat de înregistrare seria B, nr. 2637739,
eliberat de Oficiul Naţional
al Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul
Bucureşti.

PIERDERI
l Pierdut certificat de
pregătire profesională a
conducătorului auto, seria
0335148000, eliberat de
către ARR Ialomiţa, aparţinând Ghinea Alexandru,
din Ciochina. Se declară
nul.
l Subsemnatul Matei
Ovidiu-Curtea de Argeş,
declar pierdut Atestat de
Marfă şi Certificatul de
Pregătire Profesională ADR. Se declară nule.
l S.C. Sinergia Energy
Publicitate

