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OFERTE SERVICIU

Firma distributie produse 
alimentare, zona Metro Volun-
tari, angajeaza operator calcu-
lator.Program L-V,08-17.CV la 
mail:angajari@senic.ro

l Fabrica incaltaminte, banda 
noua angajeaza cusatoare, pregati-
toare, croitor si maistru, zona 
m e t r o u  C r a n g a s i . 
Telefon:0728847845.

l Fruteria caută o persoană care 
să ne ajute la ambalarea, sortarea 
şi manevrarea lăzilor cu fructe. 
Depozitul este în zona Militari. 
Rugăm seriozitate! Program part-
time de duminică până joi. 
Contact: 0721.739.262. 

l ICME ECAB SA –CABLEL –
fabrica de cabluri electrice anga-
jează stivuitorist –pentru stivuitor 
de 5-7 tone  – (autorizat ISCIR). Se 
oferă condiţii foarte bune de salari-
zare, plata orelor suplimentare, 
prime lunare, prime cu ocazia 
sarbătorilor şi tichete de masă. 
Candidaţii interesaţi sunt invitaţi 
zilnic între orele 09:00-13:00 la 
sediul companiei din Str. Drumul 
Intre Tarlale, nr. 42, Sector -3. 
R e l a ţ i i  l a  t e l e f o a n e l e :  
021.209.03.09 sau 021.209.01.13.

l Primăria oraşului Bălceşti, 
Judeţul Vâlcea organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcţiei publice de execuţie, 
de consilier juridic, gradul profesi-
onal debutant, clasa I, Comparti-
m e n t u l  S e r v i c i i  P u b l i c e 
Administrarea Domeniului Public 
şi Privat Proiecte cu Finanţare 
Internaţională. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei publice sunt: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul stiintelor 
juridice; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice:-. Concursul se va 
organiza conform calendarului 
următor: 19.09.2016: termenul 
limită de depunere a dosarelor; 
27.09.2016, ora 10:00: proba scrisă; 
29.09.2016, ora 11:00: proba 
interviu. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute 
de art.49, alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008. Detalii 
privind condiţiile specifice şi biblio-
grafia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială: balcesti.
senap.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei 
oraşului Bălceşti, Județul Valcea, 
telefon 0250/840.352.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate 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 21-26.09.2016 pentru 
ocuparea unui post vacant de 
conducere, repartizat pentru 
implementarea Programului Naţi-
onal de Cadastru şi  Carte 
Funciară, corespunzător funcţiei 
contractuale de conducere din 
cadrul O.C.P.I.Gorj, cu încadrare 

pe perioadă determinată de 36 de 
luni, după cum urmează: Serviciul 
Cadastru -Biroul Înregistrare 
Sistematică; 1 post Şef birou 
gradul II -(contract individual de 
muncă pe perioadă determinată de 
36 de luni). Condiţii specifice de 
participare la concurs: -studii de 
specialitate: studii universitare cu 
licenţă sau studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
-specializarea cadastru, geodezie, 
topografie, topografie minieră, 
măsurători terestre sau drept; 
-vechime  în specialitate: minim 6 
ani şi 6 luni. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: -Proba 
scrisă: în data de 21.09.2016, ora 
10.00, la sediul OCPI Gorj; -Proba 
interviu: în data de 26.09.2016, ora 
10.00, la sediul OCPI Gorj. Data 
limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 13.09.2016, ora 16.00, 
la sediul OCPI Gorj. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
instituţiei, Biroul Resurse Umane 
şi Interogare Baze de Date, telefon: 
0253.217.189/ 0253.215.893.

l Inspectoratul de Poliţie Jude-
ţean Mehedinţi, cu sediul în muni-
cipiul Drobeta Turnu Severin, Bd.
Carol, nr.75, revine la anunţul 
publicat în data de 25.07.2016 
privind organizarea concursului în 
vederea încadrãrii prin recrutare 
din sursã externã , a  urmãtoarelor 
posturi vacante de personal 
contractual: -referent II la compar-
timentul Secretariat, documente 
clasificate şi arhivã al Serviciului 
Cabinet; -referent II la comparti-
mentul Secretariat, documente 
clasificate şi arhivã al formaţiunii 
Financiar; -referent II la comparti-
mentul Secretariat, documente 
clasificate şi arhivã al Serviciului 
de Investigare a Criminalitãţii 
Economice; -referent II la compar-
timentul Secretariat, documente 
clasificate şi arhivã al Serviciului 
de Investigare a Criminalitãţii 
Economice; -referent II la  Secţia 2 
Poliţie Ruralã Simian, în sensul cã 
se prelungeşte data de completare 
a dosarului de concurs  cu fişa de 
aptitudine în muncã pânã la 
13.09.2016, ora 16,00, întrucât 
pânã la data de 24.08.2016, 
termenul limitã de completare a 
dosarelor de concurs, nu au fost 
primite aceste fişe de la Direcţia 
Medicalã a Ministerului Afacerilor 
Interne. Având în vedere cã situ-
aţia nu este imputabilã candida-
ţilor, în conformitate cu prevederile 
art.38 alin.1 lit.a din H.G.286/2011, 
concursul se amânã, şi se va 
desfãşura la  sediul Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Mehedinţi, 
dupã cum urmeazã: a) selecţia 
dosarelor de concurs  în data de 
14.09.2016; b) proba scrisã în data 
de 19.09.2016, ora 11,00; c) inter-
viul în data de 22.09.2016, ora 
11,00. Precizãm faptul cã celelalte 
prevederi din anunţul iniţial 
râmân neschimbate.  Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Mehedinţi –Serviciul Resurse 
U m a n e ,  s a u  l a  t e l e f o n 
0252/305111, 0252/305113 , interi-
oare 20111, 20113,  de luni pânã 
vineri , între orele 08,00-16,00.

l Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Prahova, cu sediul în muni-
cipiul Ploieşti, strada Vasile Lupu 
nr. 60, judeţul Prahova, revine în 
parte la anunţul nr. 37.277 din 
20.07.2016, privind scoaterea la 
concurs, prin recrutare din sursă 
externă, a unui post vacant de 
execuţie, personal contractual – 
administrator II  la Serviciul 
Logistic, în sensul că, data de 

completare a dosarului de concurs 
în volum complet (doar cu fise de 
aptitudini si avize evaluare psiho-
logică) se prelungeşte până la 
14.09.2016, ora 16:00, întrucât 
până la data de 24.08.2016, 
termenul limită stabilit pentru 
completarea dosarelor de concurs, 
nu au fost primite fişele de aptitu-
dine în muncă de la Direcţia Medi-
cală a Ministerului Afacerilor 
Interne. Având în vedere faptul că 
situaţia nu este imputabilă candi-
daţilor, în conformitate cu prevede-
rile art. 38 alin. 1 lit. ,,a” din H.G. 
286/2011, concursul se amână, şi se 
va desfăşura la  sediul Inspectora-
tului de Poliţie Judeţean Prahova, 
după cum urmează: a) selecţia 
dosarelor de concurs  în data de 
15.09.2016; b) proba scrisă în data 
de 20.09.2016, ora 10:00; c) inter-
viul în data de 23.09.2016, înce-
pând cu ora 10:00. Calendarul de 
desfãşurare a concursului va fi 
următorul: Completarea dosarului 
cu fişa de aptitudine în muncã, 
însoţitã de documentele ce au stat 
la baza eliberãrii acesteia si cu 
avize psihologice, după caz, până 
la data de 14.09.2016, ora 16:00. 1. 
Selecţia dosarelor de înscriere - 
15.09.2016. Afişarea rezultatelor 
selecţiei dosarelor - 15.09.2016. 
Depunerea contestaţ i i lor  - 
16.09.2016. Afişarea rezultatelor 
dupã soluţionarea contestaţiilor - 
19.09.2016. 2. Proba scrisã - 
20.09.2016, ora 10:00. Afişarea 
rezultatelor la proba scrisã - 
20.09.2016. Depunerea contestaţi-
i lor -  21.09.2016.  Afişarea 
rezultatelor la contestaţii şi a 
rezultatului  probei  scr ise-
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-23.09.2016, ora 10:00. Afişarea 
rezultatelor la proba interviu 
-23.09.2016. Depunerea contestaţi-
ilor - 26.09.2016. Afişarea rezulta-
telor la contestaţii şi a rezultatului 
final - 27.09.2016. Celelalte preve-
deri din anunţul iniţial rămân 
neschimbate. NOTĂ: candidatii se 
vor prezenta atât la proba scrisă, 
cât si la proba interviu, începând 
cu ora 09:00. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la Serviciul Resurse 
Umane din cadrul Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie Prahova, 
telefon 0244/302114.

l Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Prahova, cu sediul în muni-
cipiul Ploieşti, strada Vasile Lupu, 
nr. 60, judeţul Prahova, revine în 
parte la anunţul nr. 37.270 din 
20.07.2016, privind scoaterea la 
concurs, prin recrutare din sursă 
externă, a unui post vacant de 
executie – muncitor necalificat II, 
în sensul că, data de completare a 
dosarului de concurs în volum 
complet (doar cu fise de aptitudini 
si avize evaluare psihologică) se 
prelungeşte până la 14.09.2016, ora 
16,00, întrucât până la data de 
24.08.2016, termenul limită de 
completare a dosarelor de concurs, 
nu au fost primite fişele de aptitu-
dine în muncă de la Direcţia Medi-
cală a Ministerului Afacerilor 
Interne. Având în vedere că situ-
aţia nu este imputabilă candida-
ţilor, în conformitate cu prevederile 
art.  38 alin. 1 lit .  , ,a” din 
H.G.286/2011, concursul se amână, 
şi se va desfăşura la  sediul Inspec-
toratului de Poliţie Judeţean 
Prahova, după cum urmează: a) 
selecţia dosarelor de concurs  în 
data de 15.09.2016; b) proba prac-
tică în data de 20.09.2016, ora 
10,00; c) interviul în data de 
23.09.2016, începând cu ora 10,00. 
Calendarul de desfãşurare a 
concursului va fi următorul: 
Completarea dosarului cu fişa de 
aptitudine în muncã, însoţitã de 

documentele ce au stat la baza 
eliberãrii acesteia si cu avize psiho-
logice, după caz,  până la data de 
14.09.2016, ora 16:00. 1. Selecţia 
dosarelor de înscriere - 15.09.2016. 
Afişare rezultate selecţie dosare - 
15.09.2016. Depunere contestaţii - 
16.09.2016. Afişare rezultate dupã 
soluţionare contestaţii -19.09.2016. 
3.Probã practică - 20.09.2016, ora 
10,00. Afişare rezultate la proba 
practică  - 20.09.2016. Depunere 
contestaţii - 21.09.2016. Afişare 
rezultate contestaţii şi rezultat final 
probã - 22.09.2016. 3. Interviul – 
23.09.2016, ora 10,00. Afişare 
rezultat la proba interviu - 
23.09.2016. Depunere contestaţii - 
26.09.2016. Afişare rezultate 
contestaţii interviu şi rezultat final 
concurs - 27.09.2016. Celelalte 
prevederi din anunţul iniţial 
rămân neschimbate. NOTĂ: candi-
dații se vor prezenta atât la proba 
practică cât si la proba interviu, 
începând cu ora 09:00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la Servi-
ciul Resurse Umane din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Prahova, telefon 0244/302112.

l Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Prahova, cu sediul în muni-
cipiul Ploieşti, strada Vasile Lupu, 
nr. 60, judeţul Prahova, revine în 
parte la anunţul nr. 37.276 din 
20.07.2016, privind scoaterea la 
concurs, prin recrutare din sursă 
externă, a patru posturi vacante de 
execuţie, personal contractual, 
respectiv: - referent II la Serviciul 
Cabinet; - referent II la Biroul 
Rutier din cadrul Poliţiei Munici-
piului Ploiesti; - referent II la 
Secţia 2 Poliţie din cadrul Poliţiei 
Municipiului Ploiesti; - referent II 
la Secţia 4 Poliţie din cadrul Poli-
ţiei Municipiului Ploiesti, în sensul 
că, data de completare a dosarului 
de concurs în volum complet (doar 
cu fise de aptitudini si avize 
evaluare psihologică) se prelun-
geşte până la 14.09.2016, ora 16,00, 
în t rucât  până  la  data  de 
24.08.2016, termenul limită de 
completare a dosarelor de concurs, 
nu au fost primite fişele de aptitu-
dine în muncă de la Direcţia Medi-
cală a Ministerului Afacerilor 
Interne. Având în vedere că situ-
aţia nu este imputabilă candida-
ţilor, în conformitate cu prevederile 
art.  38 alin. 1 lit .  , ,a” din 
H.G.286/2011, concursul se amână, 
şi se va desfăşura la  sediul Inspec-
toratului de Poliţie Judeţean 
Prahova, după cum urmează: a) 
selecţia dosarelor de concurs  în 
data de 15.09.2016; b) proba scrisă 
în data de 20.09.2016, ora 10,00; c) 
interviul în data de 23.09.2016, 
începând cu ora 10,00. Calendarul 
de desfãşurare a concursului va fi 
următorul: Completarea dosarului 
cu fişa de aptitudine în muncã, 
însoţitã de documentele ce au stat 
la baza eliberãrii acesteia si cu 
avize psihologice, după caz, până 
la data de 14.09.2016, ora 1600. 1. 
Selecţia dosarelor de înscriere  - 
15.09.2016. Afişare rezultate 
selecţie dosare  -15.09.2016. Depu-
nere contestaţii -16.09.2016. 
Afişare rezultate dupã soluţionare 
contestaţii -19.09.2016. 2.Probã 
scrisã-20.09.2016, ora 10,00. 
Afişare rezultate la proba scrisã 
-20.09.2016. Depunere contestaţii 
- 21.09.2016. Afişare rezultate 
contestaţii şi rezultat final probã - 
2 2 . 0 9 . 2 0 1 6 .  3 .  I n t e r v i u l 
-23.09.2016, ora 10,00. Afişare 
rezultat la proba interviu  - 
23.09.2016. Depunere contestaţii - 
26.09.2016. Afişare rezultate 
contestaţii interviu şi rezultat final 
concurs - 27.09.2016. Celelalte 
prevederi din anunţul iniţial 

rămân neschimbate. NOTĂ: candi-
datii se vor prezenta atât la proba 
scrisă cât si la proba interviu, înce-
pând cu ora 0900. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la Serviciul 
Resurse Umane din cadrul Inspec-
toratului de Poliţie Judeţean 
Prahova, telefon 0244/302113.

l Centrul Naţional al Dansului 
Bucureşti, cu sediul în localitatea 
Bucureşti, B-dul Nicolae Bălcescu, 
nr.2, sector 1, cod fiscal: 16755383, 
organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcției contractuale de 
execuţie, vacante de: -consultant 
artistic (S) gradul I -Comparti-
mentul Cercetare/Documentare /
Mediatecă. Număr posturi: 1, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
administrativ din str.Dem. I.
Dobrescu, nr.4-6, intrarea din 
strada Jean Georgescu, etajul 1, 
sector 1, Bucureşti, astfel: -Proba 
scrisă în data de 21 septembrie 
2016, ora 12.00; -Proba interviu în 
data de 26 septembrie 2016, ora 
12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii superioare în domeniul 
artelor, ştiinţelor umaniste sau 
sociale, absolvite cu diplomă de 
licenţă; -vechime minimum 1 an în 
specialitatea studiilor; -cunoaşterea 
unei limbi străine de circulaţie 
internaţională, nivel avansat (scris 
şi citit); -cunoştinţe de operare PC; 
-constituie un avantaj studiile post-
universitare absolvite potrivit legii 
şi/sau absolvirea unor programe de 
perfecţionare în  domeniul studi-
ilor de specialitate. NB.Candidatul 
trebuie să prezinte o listă de arti-
cole şi evenimente scrise/organizate 
pentru domeniul istoriei şi arhi-
vării dansului contemporan. 
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 (până la data de 13 
septembrie 2016), la sediul admi-
nistrativ din str.Dem. I.Dobrescu, 
nr.4-6, intrarea din strada Jean 
Georgescu, etajul 1, sector 1, Bucu-
reşti. Detalii privind condiţiile 
specifice, tematica şi bibliografia de 
concurs sunt disponibile accesând 
pagina oficială: www.cndb.ro. 
Relaţii suplimentare la sediul: Str.
Dem. I.Dobrescu, nr.4-6, intrarea 
din strada Jean Georgescu, etajul 
1, sector 1, Bucureşti, persoană de 
contact: Mariana Ochenatu, 
telefon: 021.318.86.76, e-mail: 
office@cndb.ro

l Serviciul de Utilitate Publică de 
Administrare a Fondului Locativ şi 
a Cimitirelor Brăila, cu sediul în 
Brăila str.Mihai Eminescu, nr.27, 
organizează concurs prin recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a funcţiilor contractuale 
de conducere şi de execuţie, 
vacante, astfel: -1 post de condu-
cere -şef birou -Birou Financi-
ar-Contabilitate, Prelucrare  
Automată Date, Urmărire şi Înca-
sare Rate Chirii -grad profesional 
I; -1 post de execuţie- economist- 
Birou Financiar-Contabilitate, 
Prelucrare Automată Date, Urmă-
rire şi Încasare Rate Chirii -grad 
profesional I; -1 post de execuţie 
-contabil- Birou Financiar-Conta-
bilitate, Prelucrare Automată Date, 
Urmărire şi Încasare Rate Chirii 
-grad profesional IA. Concursul se 
va organiza astfel: -proba scrisă: 
21.09.2016, ora 10.00; -interviu: 
data şi ora susţinerii interviului vor 
fi afişate odată cu afişarea rezulta-
telor probei scrise. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la 

sediul instituţiei până la data de 
13.09.2016, ora 16.00. Condiţiile de 
participare sunt următoarele: a)
pentru postul de şef birou -grad 
profesional I, (Birou Financi-
ar-Contabilitate, Prelucrare Auto-
mată Date, Urmărire şi Încasare 
Rate Chirii) -studii superioare 
economice de lungă durată 
-vechime în specialitate minim 5 
ani şi o experienţă de minim 3 ani 
într-o funcţie de conducere; b)
pentru postul economist -grad 
profesional I (Birou Financi-
ar-Contabilitate, Prelucrare Auto-
mată Date, Urmărire şi Încasare 
Rate Chirii) -studii superioare 
economice -vechime în specialitate 
minim 4 ani; c)pentru postul de 
contabil -grad profesional IA, 
(Birou Financiar-Contabilitate, 
Prelucrare Automată Date, Urmă-
rire şi Încasare Rate Chirii) -studii 
medii de specialitate -vechime în 
specialitate minim 7 ani; -cunoş-
tinţe operare PC; -condiţiile prevă-
zute la art.3 din anexa la HG 
nr.286/2011-Regulament-cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. Relaţii 
suplimentare la sediul Serviciului 
de Utilitate Publică de Adminis-
trare a Fondului Locativ şi a Cimi-
tirelor Brăila, str.M.Eminescu, 
nr.27, Brăila, Birou Organizare, 
Salarizare, Resurse Umane Admi-
nistrativ-Arhivă,  etajul  II , 
persoană de contact: Dumitriu 
Maria, telefon 0372.037.101.

l Primăria Comunei Cornu 
Luncii anunţă Primăria Comunei 
Cornu Luncii organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor funcţii publice de 
execuţie vacante din cadrul apara-
tului de specialitate al Primarului 
Comunei Cornu Luncii: 1. Consi-
lier clasa I grad profesional debu-
t a n t  l a  C o m p a r t i m e n t u l 
administrație publica locala, 
juridic, achiziții publice, stare civila 
si bibliotecă comunală; 2. Consilier 
clasa I grad profesional debutant 
la Biroul contabilitate – finanțe 
impozite si taxe  locale; 3. Referent 
clasa III grad profesional superior 
la Compartimentului agricol si 
fond funciar. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Comunei 
Cornu Luncii din comuna Cornu 
Luncii, judeţul Suceava, în data de 
30.09.2016, ora 10:00, proba scrisă 
şi în data de 04.10.2016 ora 14:00, 
interviul. Condiţii de participare: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei publice sunt: 1. 
consilier clasa I grad profesional 
debutant la Compartimentul 
administrație publica locala, 
juridic, achiziții publice, stare civila 
si bibliotecă comunală: - studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
- vechime în specialitate în studiile 
necesare exercitării funcţiei 
publice:- (0 ani). 2. consilier clasa I 
grad profesional debutant la Biroul 
contabilitate – finanțe si taxe si 
impozite locale: - studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 

ANUNȚURI
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diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţe economice; - 
vechime în specialitate în studiile 
necesare exercitării funcţiei 
publice:- (0 ani). 3.  referent clasa 
III grad profesional superior la 
Compartimentului agricol si fond 
funciar: - studii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; - vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
participării la concurs – minimum 
9 ani. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune la sediul 
Primăriei Comunei Cornu Luncii 
din comuna Cornu Luncii, judeţul 
Suceava, în termen de 20 de zile de 
la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial al României 
Partea a – III-a. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
Hotărârea Guvernului României 
nr. 611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, care vor fi 
prezentate şi original în vederea 
verificării conformității copiilor cu 
acestea sau în copii legalizate. 
Relaţii suplimentare cu privire la 
conţinutul dosarului, bibliografie, 
etc. se pot obţine de la sediul 
Primăriei comunei Cornu Luncii, 
telefon 0230542296, persoană de 
contact - Oiaga Constantin.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait 
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr.5, sector 6, orga-
nizează  concurs pentru ocuparea 
funcţiilor de: 1 post asistent 
medical generalist (secţia OG 
I-Sala de naşteri); 1 post moasă 
(secţia OG I-Sala de naşteri); 1 
post asistent medical generalist 
(Secţia OG IV-Sala de operaţii); 
TOTAL = 3 posturi vacante 
(contractuale), conform HG nr. 
1027 / 2014 şi Dispoziţia Prima-
rului General al Municipiului 
Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 22.09.2016, ora 09.00; 
-Proba practică– Secţia OG 
IV-Sala de operaţii,  în data de 
27.09.2016, ora 09.00; -Proba 
interviu– secţia OG I-Sala de 
naşteri, în data de 27.09.2016 , ora 

11.00; - Proba interviu– Secţia OG 
IV-Sala de operaţii, în data de 
30.09.2016 , ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Condiţii generale: - 
cetăţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România; - cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; - 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; - capacitate 
deplină de exerciţiu;- stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; - înde-
plineşte condiţiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postu-
rilor scoase la concurs; - (candi-
datul /candidata) nu a fost 
condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 
a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii specifice: - diplomă 
de absolvire a liceului sanitar sau 
diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală  sau echivalentă sau diplomă 
de licenţă în specialitate; Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data de: 
13.09.2016, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait 
Sîrbu” Bucureşti, str.Calea Giuleşti 
nr.5, sector 6. Relaţii suplimentare 
la Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti, persoană de 
contact: Ec.Manolache Elena, 
telefon: 021 / 303.50.50.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait 
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str. 
Calea Giuleşti nr.5, sector 6, orga-
nizează  concurs pentru ocuparea 
funcţiei de: infirmier (Camera de 

gardă), 1 post temporar vacant 
(contractual), conform HG nr. 
1027 / 2014 şi Dispoziţia Prima-
rului General al Municipiului 
Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 14.09.2016, ora 09.00; 
-Proba scrisă în data de 19.09.2016, 
ora 09.00; -Proba interviu în data 
de 22.09.2016 , ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Condiţii generale: - 
cetăţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România; - cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; - 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; - capacitate 
deplină de exerciţiu; - stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; - înde-
plineşte condiţiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postu-
rilor scoase la concurs; - (candi-
datul/candidata) nu a fost 
condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 
a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii specifice: Nivel de 
studii – generale; Curs de infir-
miere organizat de OAMGMAMR 
sau alţi furnizori autorizaţi de 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale cu aprobarea 
Ministerului Sănătăţii – act dove-
ditor de absolvire. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs  până  la  data  de : 
06.09.2016, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait 
Sîrbu” Bucureşti, str.Calea Giuleşti 
nr.5, sector 6. Relaţii suplimentare 
la Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait 

Sîrbu” Bucureşti, persoană de 
contact: Ec. Manolache Elena, 
telefon: 021 / 303.50.50.

PRESTĂRI SERVICII  
l Restauratori, poleim în foiţă din 
aur orice fel de ornamente. Tel. 
0764.95.60.51. 

CITAȚII  
l Se citează pârâtul Tomoş 
Valentin in dosar nr.2190/55/2016 
al Judecatoriei Arad,sala 215, 
pentru data de 06.09.2016

l Numita Lincan Florina cheamă 
la Judecătoria Turnu  Măgurele în 
data de 30.08.2016 în dosarul nr. 
1602/329/2016, complet 3 C3 mixt,  
în dosar de divorţ pe pârâtul 
Lincan Marcel cu ultimul domi-
ciliu necunoscut. 

l Judecătoria Iaşi, strada Anas-
tasie Panu, nr. 25, dosar nr. 
6831/245/2016, citație Paleacu 
Dorian, cu ultimul domiciliu în 
Iaşi, este chemat în instanță, 
camera sala 6,  în ziua de 
05.09.2016, Completul C05, ora 
08.30, în calitate de debitor, în 
proces cu SC Rom Group SRL, în 
calitate de Creditor, ordonanță de 
plată- OUG 119/2007/ art. 1014 
CPC ş.u.

l Se citează pârâtul Mistreanu-
Crețu Remus-Petrică, cu ultim 
domiciliu cunoscut în Iaşi, str. 
Buridava, nr.12, bl.R7, sc.B, ap.3, 
p a r t e r,  î n  d o s a r u l  n r. 
25664/245/2015 cu termen la data 
de 12.09.2016, Judecătoria Iaşi, 
complet nr. 36, pentru divorț.

l Subsemnata Anton Stanica este 
c i t a t a  i n  d o s a r u l  c i v i l 
nr.25409/280/2014 cu termen in 
data de 15.09.2016 avand ca obiec-
t:"declararea judecatoreasca a 
mortii" la judecatoria Costesti la 
ora 12.00. In contradictoriu cu 
Anton Ilie.

l Subscrisul CREDIDAM – 
Centru Român pentru Adminis-
trarea Drepturilor Artiştilor 
Interpreţi, cu sediul în str. C.A. 

Rosetti nr. 34, sector 2, Bucureşti, 
reprezentat prin director general 
Ştefan Gheorghiu, în calitate de 
r e c l a m a n t  î n  d o s a r u l  n r. 
12282/3/2016, aflat pe rolul Secţiei 
a III-a Civile a Tribunalului Bucu-
reşti, având ca obiect drepturile 
conexe datorate artiştilor inter-
preţi, cităm pârâta, SC Telemold 
Roman SRL, cu sediul social în 
mun. Piatra Neamț, Aleea Tipa-
rului nr. 14, jud. Neamț, înregis-
trată la Registrul Comerţului sub 
nr. J27/14/2006, să se prezinte la 
termenul de judecată din data de 
20.09.2016, complet PI2, ora 8:30”.

DIVERSE  
l  C e n t r u l  C u l t u r a l 
G.M.Zamfirescu lansează cea de-a 
II-a sesiune pentru depuneri de 
proiecte cu finanțări nerambursa-
bile în anul 2016, pentru cele trei 
linii de finanțare:  sportul pentru 
toți, cultură şi tineret. Data limită 
la care ONG-urilel din municipiul 
Satu Mare pot depune proiecte în 
vederea selecţiei pentru finanţare 
publică din bugetul aferent acestui 
an este de 30.09.2016, ora 14.00. 
Proiectele se depun în plic sigilat 
cu ştampila solicitantului, la sediul 
Centrului Cultural G.M. Zamfi-
rescu, Bd. Transilvaniei, nr. 3, etaj 
2, Satu Mare, până la data limită. 
Anunțurile de participare şi docu-
mentația necesară se pot descărca 
de pe pagina web a Centrului 
Cultural G.M.Zamfirescu: www.
casazamfirescu.com

LICITAȚII  
l SC Chimcolor SRL prin lichi-
dator judiciar BFJ Consulting 
Group SPRL valorifică prin lici-
taţie publică teren în suprafaţă de 
19.899 mp şi construcţie -9 corpuri 
cu suprafaţa de 8.782 mp, situat în 
intravilanul jud. Suceava, Fălti-
ceni, preţ 97.510 EURO. Infor-
maţii la tel.: 031.710.09.25, E-mail: 
office@bfj.ro.

l Primaria comunei Şintereag, 
jud.Bistrita-Nasaud, 
tel.0263.351.026, organizează lici-
taţie publică deschisă cu strigare în 
vederea vânzării imobilului- teren 

situat în sat Şintereag, nr.20, în 
suprafata de 222mp. Preţul de 
pornire a licitaţiei este de 4.996 lei. 
Licitaţia va avea loc în data de 
13.09.2016, ora-11,00. În caz de 
neadjudecare licitaţia se va repeta 
în zilele de 20.09.2016, ora-12,00 şi 
26.09.2016 ora-12,00. Informaţii 
suplimentare se pot obtine la 
tel.0263.351.026.

l Organizatorul licitaţiei: Ocolul 
Silvic Dealu Negru, loc.Orheiu 
Bistriţei, nr.25, telefon/fax: 
0263.271.823, e-mail: osdealu-
negru@yahoo.com. Data şi ora 
desfăşurării licitaţiei: 13.09.2016, 
ora 11.00. Locul desfăşurării licita-
ţiei: Ocolul Silvic Dealu Negru, loc.
Orheiu Bistriţei, nr.25. Tipul licita-
ţiei: liciaţie publică cu strigare. 
Licitaţia este organizată şi se va 
desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fond forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
HG nr.924/2015. Data şi ora orga-
nizării preselecţiei: 06.09.2016, ora 
12.00. Data şi ora limită până la 
care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la 
licitaţie: 05.09.2016, ora 16.00. 
Lista loturilor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei şi 
pasul de licitare pentru fiecare lot 
este afişată la sediul organizato-
rului, pe site-ul: www.ocoalede-
regim@yahoo.com. Volumul de 
masă lemnoasă pe picior oferit la 
licitaţie: 126mc, din care pe natură 
de produse: -produse principale: 
126mc; şi respectiv, pe specii şi 
grupe de specii: -răsinoase: 126mc. 
Volumul total de masă lemnoasă 
fasonată oferit la l icitaţie: 
345,90mc, din care pe sortimente: 
-lemn pentru cherestea: 249,5mc; 
-lemn de foc: 96,4mc; şi, respectiv, 
pe specii şi grupe de specii: -răşi-
noase: 339,4mc; -fag: 6,5mc. Masa 
lemnoasă pe picior oferită spre 
vânzare nu provine din fond fores-
tier certificat. Masă lemnoasă 
rămasă neadjudecată după înche-
ierea licitaţiei nu se poate adjudeca 
prin negociere, în aceeaşi zi sau în 
ziua următoare, în condiţiile prevă-
zute de prezentul regulament şi de 
alte reglementări în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi procurat 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. 
Dosar de executare nr. 260/2016. Nr. 89123/25.08.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 
imobile. Anul 2016, luna septembrie, ziua 14. 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 14, luna septembrie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, 
nr. 166, județul Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II - a ) următoarele bunuri 
imobile, proprietate a debitorului Georgescu Gheorghe, cu domiciliul fiscal în Pucioasa, str. I. H. 
Rădulescu, nr. 34, județul Dâmbovița, CNP 1441220151774: Apartament, în suprafață de 70,19 mp, 
situat în Târgoviște, Bd. Independenței, bl. J3, ap. 1, Jud. Dâmbovița, valoare impozabilă 179.091 lei 
(exclusiv TVA), conform Raportului de evaluare nr. 69978/30.06.2016, anul construcției 1985, anul 
modernizării 2010, decomandat, branșat la toate utilitățile, contract de vânzare cumpărare nr. 
403/1991, titlu de proprietate nr. 6095/1993, împreună cu terenul cota indiviză aferent, etc. Prețul de 
pornire al licitației este de 134.318 lei (exclusiv TVA). Bunurile imobile mai sus menționate sunt 
grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; A.J.F.P. Dâmbovița, Ipotecă legală în sumă de 399.356 lei, 
reprezentând creanțe bugetare/ Încheiere OCPI Dosar nr. 61236/30.11.2007. 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 al licitație; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de 
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare, tradus în limba română; 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 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 obli-
gatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul A. J. F. P. 
Dâmbovița, str. Calea Domnească, nr. 166, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, etaj 3, camera 
306 sau la telefon numărul 0245.616.779, int. 640; persoană de contact: Dumitru Petre. Data afișării: 
30.08.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, luna septembrie, 
ziua 23, ora 11.00. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 23, luna 
septembrie, anul 2016, ora 11, la sediul S.F.O. Bolintin Vale, din orașul Bolintin Vale, str. Republicii, 
Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri 
imobile, proprietatea debitoarei Hagiescu Roxana Viorica, cu domiciliul fiscal în localitatea Constanța, 
str. Brizei, nr. 16, bl. FD3, sc. A, et. 2, ap. 4, județul Constanța: Denumire bunuri imobile - descriere 
sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației (lei); Teren intravilan în suprafață de 1208 mp (½ 
din suprafața totală de 2416 mp) situat în localitatea Bolintin Vale, jud. Giurgiu, CF 30218, nr. Cad. 
1680, 12.150 lei; Teren extravilan în suprafață de 2633,5 mp (½ din suprafață totală de 5267 mp) 
situat în localitatea Bolintin Vale, jud. Giurgiu, CF 30218, nr. Cad. 1680, 26.400 lei. Bunurile imobile nu 
sunt grevate de sarcini. Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Codul fiscal (Legea nr. 571/2003), cu 
modificările și completările ulterioare, este scutită de TVA „livrarea de către orice persoană a unei 
construcții, a unei părți a acesteia și a terenului pe care este construită”. 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 în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, 
beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, cu 
mențiunea „taxă participare licitație 10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, 
eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare 
tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada 
emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante, declarație 
pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoana interpusă cu debitorul, urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de 
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 
207/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), 
lit. d) din Legea 205/2015, republicată, 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 0246.270.520; persoană de 
contact: Stanciu Gheorghe - Gigel.
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de la sediul organizatorului licita-
ţ ie i  începând cu data  de : 
01.09.2016. Pentru informaţii şi 
date suplimentare vă puteţi adresa 
la Ocolul Silvic Dealu Negru, la 
t e le foane le :  0263 .271 .823 , 
0745.933.987, 0745.613.106.

l Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică, conform Regula-
mentului de valorificare nr. 
4267/19.07.2016 aprobat în cadrul 
Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 25.07.2016, bunurile 
imobile absolut indispensabile 
exploatării, aparţinând  debitoarei 
Moldomin SA, împreună cu tran-
sferul drepturilor dobândite şi 
obligaţiilor asumate prin Licenţa 
de concesiune pentru exploatarea 
minereului cuprifer nr. 2781/2001, 
pentru perimetrul Moldova Nouă 
- Cariera de Banatite. Informaţiile 
necesare sunt cuprinse în Caietul 
de sarcini care poate fi achiziţionat 
la adresa: Cluj-Napoca, Calea 
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, 
Romania, tel. 0040-364-412631, 
fax: 0040-364-412632, email: 
office@rtz.ro. Licitaţia se va desfă-
şura în data de 05 Septembrie 
2016, de la ora 10:00, la sediul 
lichidatorului judiciar. În condițiile 
în care licitația publică din data de 
05 Septembrie 2016 nu se va fina-
l iza  cu adjudecare ,  urmă-
toarea şedință de licitație va avea 
loc în data de 26 Septembrie 2016.

l Organizatorul licitaţiei: Direcţia 
Silvică Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, 
nr.  3 ,  jud .Te leorman,  te l . 
0247.312.333, fax: 0247.315.790, 
e-mail: office@alexandria.rosilva.
ro. Data şi ora desfăşurării licita-
ţiei: 09.09.2016, ora 11.00. Locul 
desfăşurării licitaţiei: sediul Direc-
ţiei Silvice Teleorman, Alexandria, 
str. Mihăiţă Filipescu, nr. 3, jud.
Teleorman. Tipul licitaţiei: publică 
cu prezentarea ofertelor scrise în 
plic închis şi sigilat pentru vânzare 
masă lemnoasă fasonată provenită 
din pădurile statului. Licitaţia este 
organizată şi se va desfăşura 
conform prevederilor Regulamen-
tului de vânzare a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 924/2015, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Data şi ora organizării preselecţiei: 
06.09.2016, ora 12.00. Data şi ora 
limită până la care se poate depune 
documentaţia pentru preselecţie şi 

înscriere la licitaţie: 05.09.2016, ora 
16.00. Lista loturilor de masă 
lemnoasă fasonată oferit la lici-
taţie, cu preţurile de pornire la 
licitaţie, este afişată la sediul 
unităţii şi poate fi accesată pe 
site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor 
-Romsilva la adresa: www.rosilva.
ro.  Volumul total  de masă 
lemnoasă fasonată oferit la lici-
taţie: 1595,672mc, din care pe 
sortimente: -Lemn rotund pentru 
cherestea: 509,02mc; -Lemn rotund 
şi despicat pentru industria celu-
lozei şi hârtiei: 93,058mc; -Lemn 
rotund pentru construcţ i i : 
993,594mc; Din care pe specii şi 
grupe de specii: -Stejar: 79,202mc; 
-Cer, garniţă: 565,974mc; -Salcâm: 
21,00mc; -Frasin: 167,466mc; 
-Diverse tari: 132,79mc; -Diverse 
moi: 629,24mc. Masa lemnoasă 
oferită la vânzare provine din 
fondul forestier proprietate publică 
a statului şi nu este certificat în 
sistemul Forest Stewartship 
Council (FSC). Masa lemnoasă 
fasonată rămasă neadjudecată 
după încheierea licitaţiei se poate 
adjudeca prin negociere în aceeaşi 
zi sau oferi la o nouă licitaţie în 
condiţiile prevăzute de prezentul 
regulament şi de alte reglementări 
în vigoare. Caietul de sarcini poate 
fi procurat de la sediul organizato-
rului  începând cu data de 
30.08.2016. Pentru informaţii 
suplimentare se poate adresa orga-
nizatorului licitaţiei, persoană de 
contact ing.Ionescu Dimitrie, tel. 
0247.312.333, 0726.175.233.

l Anunţ Licitaţie Municipiul Baia 
Mare organizează în data de 
16.09.2016, orele 10.00 la sediul său 
din Municipiul Baia Mare, str.Gh.
Ș i n c a i ,  n r. 3 7 ,  l i c i t a ţ i e 
publică pentru vânzarea lemnului 
vechi rezultat în urma lucrărilor de 
desființare a tavanului şi acoperi-
şului unor clădiri vechi aparţinând 
Municipiului Baia Mare. Obiectul 
licitaţiei: Vânzarea unei cantităţi 
estimate de cca 10mc lemn de 
esență tare (ştejar). Volumul exact 
al masei lemnoase se va stabili de 
către comisia de licitație, împreună 
cu câştigătorul licitației, prin 
măsurarea lemnelor bucată cu 
bucată. Materialul lemnos oferit 
spre vânzare se află depozitat în 
două locuri şi poate fi văzut, cu 
însoțitor din partea Comisiei de 
licitație, la următoarele adrese: 1. 
În curtea SC TCM Nord SRL, 
Baia Mare, B-dul Bucureşti, nr. 53 

şi 2. În curtea imobilului fostului 
club Phoenix, Baia Mare, Str. Tine-
retului, nr. 2. Procedura aplicată: 
În conformitate cu H.G. nr. 
841/1995 anexa 2 modificată şi 
completată prin H.G. nr. 966/1998, 
se aplică licitaţia publică cu stri-
gare. Licitaţia, respectiv adjude-
carea, se va face pentru întreaga 
cantitate de lemn oferită. Adresa, 
data şi ora ţinerii licitaţiei pentru 
vânzarea bunurilor, precum şi 
datele de desfăşurare a următoa-
relor licitaţii, în caz de neadjude-
care. Licitaţia se organizează în 
data de 16.09.2016, orele 10.00 la 
sediul Primăriei Municipiului Baia 
Mare, str. Gh. Sincai, nr. 37. Data 
limită pentru depunerea documen-
telor de participare la licitaţie: 
16.09.2016, orele 09.00, la registra-
tura Primăriei Municipiului Baia 
Mare, str. Gh. Sincai, nr. 37. 
Persoanele care vor participa la 
licitaţie trebuie să prezinte împu-
ternicire scrisă, în cazul în care nu 
sunt reprezentant legal al ofertan-
tului. În cazul în care nu s-au 
prezentat minimum doi partici-
panţi la licitaţie sau în cazul în care 
niciun ofertant nu a oferit cel puţin 
preţul de pornire, licitaţia se va 
repeta în condiţiile H.G. nr. 
841/1995 modificată şi completată, 
Anexa 2, cap.5, subcapitolul 
5.5-5.6, în zilele de 22.09.2016, 
orele 10,00 şi dacă este cazul, 
28.09.2016, orele 10.00. Datele 
limită pentru depunerea documen-
telor de participare la licitaţie în 
aceste cazuri sunt 22.09.2016, orele 
09.00 şi respectiv 28.09.2016  orele 
09.00. Preţul de pornire a licitaţiei: 
pentru licitaţia din data de 
1 6 . 0 9 . 2 0 1 6 ,  o r e l e  1 0 . 0 0 
preţul minim de vânzare de la care 
porneşte licitaţia pentru lemn vechi 
este de 550 lei/mc fără TVA. Crite-
riul aplicat pentru stabilirea ofertei 
câştigătoare. Ofertele vor fi anali-
zate şi evaluate după criteriul: 
preţul cel mai mare pe mc de lemn. 
Pasul de licitaţie este de 10 lei/mc 
fără TVA. După deschiderea ofer-
telor şi evaluarea acestora, dacă 
sunt conform cerinţelor privind 
documentele depuse şi a preţului 
minim, se va trece la licitaţie. 
Salturile de supralicitare sunt 
anunţate în cadrul sedinţei de lici-
taţie de către preşedintele comisiei 
de licitaţie. Fiecare ofertant 
acceptat poate oferta preţul strigat 
de preşedintele comisiei. Prețul va 
fi strigat de trei ori şi va fi 
desemnat câştigător ofertrantul 

care acceptă prețul cel mai mare 
strigat. Ofertanţii care nu au avut 
oferte conforme (respectiv nu au 
depus toate documentele sau nu au 
oferit preţul minim de vânzare) nu 
vor putea să participe la salturile 
de supralicitare. Condiţiile de 
participare la procedura de lici-
taţie. Fiecare ofertă va trebui să 
conţină: Taxa de participare la 
licitaţie în cuantum de 100Lei care 
poate fi achitată în numerar la 
casieria Primăriei Municipiului 
Baia Mare sau prin ordin de plată 
în Trezoreria Baia Mare, contul 
Municipiului Baia Mare IBAN: 
RO82TREZ43621360250XXXXX, 
CF: 3627692. Taxa de participare 
la licitaţie nu se returnează partici-
panţilor. Garanţia de participare 
este de 10% din preţul de vânzare 
calculat pentru cantitatea estimată 
la prețul de pornire, fără TVA, 
respectiv de 550,00Lei şi poate fi 
achitată în numerar sau prin  
virament bancar în Trezoreria Baia 
Mare,  contul  Municipiului  
B a i a  M a r e  I B A N : 
RO84TREZ4365006XXX000129, 
CF: 3627692, confirmat de către 
trezorerie sau de banca emitentă la 
care ofertantul are cont. Garanţia 
de participare poate fi restituită 
numai după încheierea procedurii 
de licitaţie pentru cei declaraţi 
necâştigători, aceştia având obli-
gaţia de a depune solicitarea de 
returnare scrisă şi înregistrată la 
Registratura Primăriei Munici-
piului Baia Mare. Ofertantul 
declarat câştigător va primi 
garanţia de participare numai 
după finalizarea contractului de 
vânzare-cumpărare şi achitarea 
integrală a preţului adjudecat în 
cadrul licitaţiei pentru lemnul 
vechi. Pentru obţinerea de relaţii 
suplimentare oricare ofertant inte-
resat se va   adresa Serviciului 
Administrare Unităţi de Învăță-
mânt din cadrul Primăriei Munici-
piului Baia Mare, sau la telefon: 
0742.548.749, până la data de 
15.09.2016, orele 15.00, persoană 
de contact: Vasile Tepei. La licita-
ţile de vânzare a materialelor poate 
participa orice persoană fizică sau 
juridică, potenţial cumpărătoare, 
care depune oferta la registratura 
Primăriei Municipiului Baia Mare, 
str. Gh. Sincai, nr.3 7, până la data 
prevăzută în anunţ. Oferta va 
conţine următoarele documente: 1)
dovada achitării taxei 100 lei, de 
participare la procedura de licitaţie 
publică (chitanţa eliberată de casi-
eria Primăriei Municipiului Baia 
Mare sau ordin de plată confirmat 
de către bancă -în original). 2)
dovada achitării garanţiei de 550 
lei, de participare la procedura de 
licitaţie publică (chitanţă, virament 
bancar confirmat de către bancă 
sau trezorerie -în original). 3) copie 
a certificatului de înmatriculare la 
Registrul comerţului şi codul fiscal, 
pentru persoanele juridice române, 
sau copie a actului de identitate 
pentru persoanele fizice. 4) certi-
ficat de atestare fiscală privind 
îndeplinirea obligaţiilor exigible de 
plată a impozitelor şi taxelor de 
stat precum şi cele către autorită-
ţile publice locale. 5) împuternicire 
scrisă, în cazul în care participă 
altă persoană decât reprezentantul 
legal al ofertantului. 6) copie C.I. al 
participantului la deschiderea 
ofertelor, care va avea asupra sa şi 
legitimaţia de identificare în 
original. Toate aceste documente 
vor fi depuse în interiorul plicului 
depus de fiecare ofertant, până la 
data de 16.09.2016, orele 09:00, plic 
închis şi sigilat. Plicul trebuie să fie 
marcat cu denumirea ofertantului, 
cu adresa şi telefonul acestuia. Pe 
plic se va scrie de către ofertant 

„Ofertă la licitaţia publică pentru 
vânzarea lemn vechi. A nu se 
deschide înainte de data de 
16.09.2016, orele 10.00. Neîndepli-
nirea condiţiilor minime de partici-
pare duce la descalificarea ofertei. 
Nu vor fi acceptaţi la procedură 
potenţialii ofertanţi care au avut 
relaţii contractuale cu Primăria 
Municipiului Baia Mare în ultimele 
24  luni (2 ani) şi nu şi-au înde-
plinit obligaţiile de orice natură 
faţă de aceasta. Deschiderea plicu-
rilor cu documentele de participare 
la licitație se va face în prezenţa 
tuturor ofertantilor, la sediul 
Primăriei Municipiului Baia Mare, 
str. Gh. Sincai, nr. 37. Oferta stabi-
lită câştigătoare va fi cea care sati-
sface toate condiţiile de eligibilitate 
impuse prin prezentul anunţ şi 
criteriul de atribuire: preţul cel mai 
mare/mc de lemn vechi. Partici-
panţii la licitaţie pot formula 
contestaţii în cazul în care consi-
deră că nu s-au respectat dispozi-
ţ i i l e  l ega le  re fer i toare  la 
organizarea şi desfăşurarea licita-
ţiei. Contestaţiile se depun la sediul 
Primăriei Municipiului Baia Mare, 
str. Gh. Sincai, nr.37 în termen de 
24 de ore de la încheierea proce-
durii de licitaţie publică. Instituţia 
publică este obligată să soluţioneze 
contestaţia în termen de 5 zile de la 
depunerea acesteia. Informaţii 
referitoare la clauzele contractuale: 
cumpărătorul este obligat să 
semneze contractul de vânza-
re-cumpărare şi să achite integral 
preţul adjudecat prin acestă proce-
dură în 10 zile de la data licitației. 
Preţul se va plăti integral prin 
virament în Trezoreria Baia Mare, 
contul Municipiului Baia Mare 
IBAN: RO88TREZ43621390201X 
XXXX, CF: 3627692. Cumpără-
torul va încărca şi transporta 
lemnul vechi, ce face obiectul 
acestei proceduri de licitaţie 
publică, în termen de 5 zile după 
data intrării în vigoare a contrac-
tului. Cumpărătorul este pe deplin 
răspunzător în cazul în care nu 
reuşeşte să îşi îndeplinească obliga-
ţiile asumate în contract. Soluţio-
narea litigiilor: orice neînţelegere 
sau dispută care se poate ivi între 
părți sau în legătură cu îndepli-
nirea contractului se va soluţiona 
pe cale amiabilă, prin tratative 
directe. Dacă după 15 zile de la 
începerea acestor tratative neofi-
ciale, vânzătorul şi cumpărătorul 
nu reuşesc să rezolve în mod 
amiabil o divergenţă contractuală, 
fiecare poate solicita ca disputa să 
se soluţioneze de către instanţele 
judecătoreşti din România. Legea 
aplicabilă contractului va fi 
conform legilor din România.

PIERDERI  
l  C o n t r a c t  i n c h i r i e r e 
nr.1151258L/18.03.2008, pe numele 
Lazar Dorina Nicoleta. Il declar 
nul.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare nr.2006/24442/09.
XII.2006, pe numele Spantoveanu 
Ion si Spantoveanu Steliana.O 
declar nula.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare nr.7978/5/1991 si Procez 
verbal aferent, pe numele Graur 
Maria. Il declar nul.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare nr.7979/5/1991 si proces 
verbal, pe numele Grigorescu 
Constanta. Le declar nule.

l Pierdut Adeverinta platainte-
grala Contract vanzare cumparare 
cu plata in rate nr. 14302/1991, pe 

numele Preda Iulian, Preda 
(Pantilie actual) Ana. O declar nula.

l Pierdut Proces verbal predare 
primire anexa la Contractul de 
construire nr. 23/8/1978, pe numele 
Cretu Mircea.Il declar nul.

l Pierdut Chitanta plata integrala 
nr.120300/18.10.2005, pe numele 
Condulescu Iosif. O declar nula.

l Pierdut Atestat Profesional 
Transport Persoane pe numele 
Stancu Doru-Marian. Il. Declar nul.

l Pierdut atestat profesional 
pentru transport persoane şi marfă, 
eliberat de ARR Vâlcea, pe numele 
Mangeac Marian, din com. Lăpu-
şata, județul Vâlcea. Se declară nul.

l Societatea Exclusive Mind Lab 
SRL cu sediul in str. Zborului, nr. 8, 
Bucuresti, sectorul 3, avand CUI 
32253990, declar pierdut certificat 
de inregistrare emis de Registrul 
Comertului Bucuresti. Il declar nul.

l S.C. P&P Extreme S.R.L., RO 
16039961, declară pierdere ştampilă 
societate. O declar nulă.

l Declar pierdut (nul) titlu de 
proprietate nr. 56060/93 pe numele 
decedatei Cantovara Olga, moşte-
nitor Ghiorghiu Maria- Magdalena, 
eliberat de Comisia Judeţeană 
pentu Stabilirea Dreptului de 
Proprietate Asupra Terenurilor jud. 
Buzău.

l Lupo Intermed Consult S.R.L., 
cu sediul în Bucureşti, Sector 4, str. 
Săvineşti nr.5, bl.B, et.8, ap.50, cu 
J40/11594/2005, C.U.I. 16588587, 
pierdut certificat de înregistrare, il 
declar nul.

l S.C. MEI Concerts- Entertain-
ment S.R.L., cu sediul în oraş 
Otopeni, str. Cîmpului nr. 4A9, 
camera nr.2,  jud. Ilfov, cu 
J23/2909/2015, C.U.I. 31101544, 
pierdut certificat de înregistrare, îl 
declar nul.

l More Danish Food S.R.L., cu 
sediul în Bucureşti, sector 6, Calea 
Plevnei nr. 145B, bl.5, et.1, ap. 5016, 
cu J40/4901/2011, C.U.I. 18375213, 
pierdut certificat de înregistrare, îl 
declar nul.

l Cobrescu Ion, pierdut bilete călă-
torie, S.C. Millenium Trans Impex 
S.R.L., CIF 13516616: de la seria 
11060701- 11061200.

l Declar pierdut (nul) atestat 
transport marfă seria CPP nr. 
02126954000 eliberat de A.R.R. pe 
numele Hîciu Mihai Ionuţ.

l Declar pierdut carnet student 
eliberat de Facultatea de Medicină 
Generală U.M.F. Carol Davila pe 
numele de Lunganu Dana Claudia.

l Pierdut legitimație consilier 
juridic 40D-8058 din data de 
17.02.2014 şi carte identitate 
Roman Iuliana seria DP nr. 148021 
eliberată de D.A.P.B.D. la data de 
13.03.2012. Se declară nule.

l Declar pierdută (nulă) autori-
zația de traducător şi interpret cu 
nr. 34615, eliberată de Ministerul  
Justiției în data de 04.10.2012, 
nume Manolache Cătălina.

l S.C. Corect Transport S.R.L. cu 
sediul Str. Fabrica de Gheață 17, 
sector 2, Bucureşti, J40/14542/2015, 
C.U.I. 35275730, declar pierdută 
„Decizia înscriere în ROI” eliberată 
în 3.12.2015. O declar nulă.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, luna septembrie, 
ziua 21, ora 11.00. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în data de 21 
septembrie 2016, ora 11.00, la sediul S.F.O. Bolintin Vale, din orașul Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc 
B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri mobile, 
proprietatea debitorului Pahontu Nicusor Marian, cu domiciliul fiscal în localitatea Mirsa, județul 
Giurgiu: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, 
exclusiv TVA (Lei); Autoturism Dacia Logan, culoare albastru, S.S. UU1LSDAMH37315921, an 
fabricație 2006, km la bord 66054, 8.925 lei. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. 
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 în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei 
de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (documentul fiind întocmit astfel: 
beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu 
mențiunea „taxă participare licitație 10%”); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, 
eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare 
tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada 
emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante, declarație 
pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de 
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 
207/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), 
lit. d) din legea nr. 207/2015, 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 0246.270.520, persoană de contact: Stanciu Gheorghe - Gigel.


