ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

OFERTE SERVICIU
l Grădinița Particulară Junior School, situată în
apropierea stației de metrou
Pipera, angajează personal curățenie. Salariu atractiv. Detalii la
telefon: 0735.228.508 sau
0748.638.813.
l Firma Business Work and
Coaching, din Germania, angajează şoferi profesionişti. CV-urile
se pot depune la adresa de email:
simona.b_w_c@yahoo.com. Tel:
0049.1722.139.258.
l Primăria comunei Ludeşti,
județul Dâmbovița, organizează în
data de 28 octombrie 2016 concurs
pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de şofer. Proba
scrisă se va desfăşura în data de 28
octombrie 2016, ora 10 iar proba
practică se va desfăşura în data de
31 octombrie 2016, ora 10. Condițiile minime de participare la
concurs: -Studii medii, absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -Permis
de şofer -categoria B; -nu se solicită vechime. Dosarele de concurs
se depun până la data de 21
octombrie 2016, ora 10. Relații
suplimentare se pot obține la
numărul de telefon 0345527186,
persoană de contact Neagoe
Marius, Primăria Ludeşti.
l În conformitate cu prevederile
art.3 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 45/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministerul Fondurilor Europene,
cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr.
15-17, sector 1, organizează în
data de 14.10.2016, ora 10,00
(proba scrisă) concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarei
funcții publice vacantă: consilier,
clasa I, grad profesional superior
la Biroul Coordonare Metodologică Achiziții Publice, Direcția
Coordonare Sistem şi Monitorizare. Condiţii necesare ocupării
postului: studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă/ studii
universitare de licenţă aboslvite cu
diplomă, vechime în specialitatea
studiilor mimim 9 ani. Condițiile

de participare şi de desfăşurare a
concursului, bibliografia şi alte
informații necesare sunt afişate la
sediul instituției şi pe site-ul www.
fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs
se depun în termen de 8 zile de la
data publicării prezentului anunț,
la sediul ministerului.
l Asociația GAL Vedea Găvanu
Burdea, cu sediul în localitatea
Ghimpeţeni, str.Primăriei, nr.6,
judeţul Olt, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -Expert evaluare:
1 post; -Expert monitorizare: 1
post; -Agent de dezvoltare locală: 2
posturi; -Responsabil financiar-contabil: 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 26.10.2016, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
26.10.2016, ora 15.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii (obligatoriu):
studii superioare; -vechime (obligatoriu): nu se solicită un prag
obligatoriu de vechime; -bune
abilități de comunicare; -cunoştințe solide de operare PC; -experiență în derulare proiecte pe
fonduri europene. 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 localitatea Ghimpeţeni, str.Primăriei, nr.6, judeţul Olt.
Relaţii suplimentare la sediul
Asociației GAL Vedea Găvanu
Burdea, din localitatea Ghimpeţeni, str.Primăriei, nr.6, judeţul Olt,
persoană de contact: Constantin
Ciobanu, telefon: 0743.081.418,
0735.874.460, e-mail: galvedeagavanuburdea@gmail.com
l Anunt Primaria Comunei
Berzovia, judetul Caras-Severin,
organizeaza la sediul institutiei,
Berzovia nr. 123 concurs pentru
ocuparea a doua functii de
executie contractuale vacante de
sofer microbuz scolar si sofer in
cadrul serviciului pentru Situatii
de Urgenta Berzovia. Proba scrisa
-27.10.2016, ora 11:00; interviul 31.10.2016, ora 11:00. Conditiile

generale pentru ocuparea postului
sunt cele prevazute la art. 3 din
Regulamentul cadru aprobat prin
H.G. nr. 286/2011,cu modificarile
si completarile ulterioare. Conditiile specifice: permis de conducere
categoria D,cu atestat transport
persoane, vechime minim 3 ani.
Dosarele de inscriere la concurs se
pot depune pana la data de 24.
10.2016, ora 16:00, la sediul primariei din Berzovia, nr.123.Conditiile
de participare la concurs, precum
si bibliografia se afiseaza la sediul
Primariei Comunei Berzovia.
Primar, Ioan Pop
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă CLUJ,
cu sediul în Cluj Napoca, Str.
George Coşbuc nr. 2, scoate la
concurs în data de 17.10.2016, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post temporar
vacant: Consilier, grad profesional
superior – Compartiment Monitorizare Proiecte Finanţate din FSE,
Informatică şi Managementul
Bazelor de Date. Condiţii specifice
de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacante:Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe
de operare PC: Word, Excel,
Power Point, Internet (nivel
mediu); Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 8
zile de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM Cluj.
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.
Avalanşei nr. 20-22, scoate la
concurs, în data de 17.10.2016, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei următorul post temporar
vacant: inspector, grad profesional
principal–Compartiment Gestiune

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice.
Dosar de executare nr. LO35. Nr. 103208 din 30.09.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. 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 14.10.2016, ora 11.00, în
localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II - a)
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Logisticpav S.R.L., cu domiciliul fiscal în
localitatea Târgoviște, str. Cpt. Stanică Ilie, nr. 9, bl. 46B, sc. A, et. P, ap. 2, județ Dâmbovița, cod de
identificare fiscală 31041051: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitatea [ buc.], Prețul de evaluare sau
de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil 20% ; Autoturism Daewoo Cielo, an
fabricație 1996, 5 locuri, culoare verde, carburant benzină, 1 buc., 1634 lei, 327 lei; Total: 1634 lei,
327 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile,
sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor
sunt invitați să prezinte, 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 licitației în contul
RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Târgoviște; 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
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul A.J.F.P.
Dâmbovița, Str. Calea Domnească, nr. 166, municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița, etaj 3, camera
307 sau la telefon numărul 0245.616.779, int. 458; persoană de contact: Zanfir Maria. Data afișării:
04.10.2016.

Funcţii Publice şi Perfecţionare
Profesională. Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacant: Pregătire de specialitate – studii studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe
de operare PC: Word, Excel,
Power Point, Internet– nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac în termen de
8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a
–III– a, la sediul ANOFM.
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.
Avalanşei nr. 20-22, scoate la
concurs, în data de 17.10.2016, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei următorul post temporar
vacant: inspector, grad profesional
superior–Compartiment Formare
Profesională şi Consiliere. Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar
vacante:- Pregătire de specialitate
– studii studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; - Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet– nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate
de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 8
zile de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul ANOFM.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă

TIMIŞ, cu sediul în Timişoara, Bd.
Republicii Nr.21, scoate la concurs
în data de 17.10.2016, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post temporar vacant:
Consilier, grad profesional superior – Compartiment EURES.
Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar
vacante:- Pregătire de specialitate
– studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în ramura de ştiinţă:
ştiinţe juridice/ştiinţe administrative/sociologie; - Vechime minimă
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet (nivel
mediu); - Limbi străine: engleză/
germană/ franceză-nivel
mediu(dovedit prin certificat).Iniţiativă şi creativitate, capacitate
de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 8
zile de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM Timiş.
l Cautam fete tinere simpatice si
serioase cu varsta intre 18 si 30
ani. Va puteti imagina ca in
Elvetia intr-un club puteti castiga
pana la 300 euro/ora? Cine este
interesata de oferta ma poate
contacta la tel.+41786732226, sau
pe WhatsApp, intre orele:-12:0000:00! Va rog sa imi trimiteti
cateva poze normale cu intreg
corpul, impreuna cu numele,
varsta si nr.de telefon. Castigurile
sunt intre 5000 euro-10.000 euro/
luna! Oricine are sansa sa
munceasca aici! Ma bucur de colaborare, Joana!
l Spitalul Orăşenesc de Urgență
Târgu-Cărbuneşti, cu sediul în
localitatea Târgu-Cărbuneşti, str.
Eroilor, nr. 51, județul Gorj, organizează conform HG
286/23.03.2011, modificată,
concurs pentru ocuparea următoa-
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relor funcții contractuale, după
cum urmează: -asistent medical -1
post (S/SSD/PL) -vacant Compartiment Primiri Urgențe; -asistent
medical principal -1 post (S/SSD/
PL) -vacant Compartiment
Primiri Urgențe. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 26.10.2016, ora 9.00;
-Interviul în data de 31.10.2016,
ora 9.00. Condiții generale de
participare: a)Are cetățenia
română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparținând Spațiului
Economic European şi domiciliul
în România; b)Cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; c)Are
vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; d)Are capacitate deplină de exercițiu; e)Are o
stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza fişei de aptitudine
eliberate de către medicul de
muncii; f)Îndeplineşte condițiile
de studii potrivit cerințelor
postului scos la concurs; g)Nu a
fost condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de
fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârşite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu
excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condițiile specifice necesare în vederea
participării la concurs şi a ocupării
funcției contractuale sunt:
-Diplomă de absolvire a şcolii
sanitare postliceale, diplomă de
absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate sau
diplomă de licență în specialitate;
-Certificat de membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data
concursului sau aviz de principiu
al OAMGMAMR. Condiții de
vechime: -Asistent medical -cel
puțin 6 luni vechime în domeniu;
-Asistent medical principal
-minim 5 ani de vechime şi adeverință de grad principal. Candidații

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice.
Dosar de executare nr. 11093/2DOB. Nr. 102267din 28.09.2016. Anunțul privind vânzarea pentru
bunuri mobile. Anul 2016, luna octombrie, ziua 18. 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 18.10.2016, ora 12.00, în localitatea Mărcești, nr. 49, comuna Dobra, jud.
Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația I - a) următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului S.C. Agricola Mihai - Mărcești S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Mărcești, nr. 49,
comuna Dobra, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 26172123: Denumirea bunului mobil,
descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul),
Cantitatea [buc.], Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/
neimpozabil *; Combină John Deere tip 1470, 1 buc., 298.635 lei, 20%; Echipament de recoltat
porumb Geringhoff, 1 buc., 77.770 lei, 20%; Echipament recoltat rapiță Zurn, 1 buc., 30.089 lei, 20%;
Grapă cu discuri Kuhn XM32, 1 buc., 53.144 lei, 20%; Încărcător frontal John Deere, 1 buc., 29.322 lei,
20%; Plug Kuhn 122-ST, 1 buc., 51.180 lei, 20%; Tractor John Deere, 1 buc., 185.543 lei, 20%; Total:
725.683 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor
mobile, sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor
sunt invitați să prezinte, 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 licitației, în contul
RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște; 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
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul A.J.F.P.
Dâmbovița, Str. Calea Domnească, nr. 166, municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița, etaj 3, camera
307 sau la telefon numărul 0245.616.779, int. 458; persoană de contact: Sasu Mihaela. Data afișării:
04.10.2016.
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vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Spitalului Orășenesc de Urgență Târgu-Cărbunești, din str.Eroilor, nr.51, jud.
Gorj. Relații suplimentare la
sediul: Spitalul Orășenesc de
Urgență Târgu-Cărbunești,
persoană de contact: jr.Stoenescu
Elena, telefon: 0253.378.165, fax:
0253.378.085, e-mail: sp_carb@
yahoo.com
l Anunt Regia Nationala a
Padurilor–Romsilva, cu sediul in
strada Petricani, nr.9A, sector 2,
Bucuresti cod postal 023841,
telefon 0040/213171005; fax
0040/213168428, e-mail: office@
rnp.rosilva.ro pagina web: www.
rosilva.ro, organizeaza in data de
19.10.2016, ora 10,la sediul
sau,concurs pentru ocuparea
unui post de inginer de sistem
software (cod COR 251205)la
Serviciul Informatica din
aparatul central al Regiei Nationale a Padurilor–Romsilva.In
situatia inscrierii la concurs a
unui singur candidat,modalitatea
de verificare a cunostintelor si
aptitudinilor profesionale,va fi
examenul.Vor putea participa la
concurs,candidatii care indeplinesc urmatoarele conditii:-Sa fie
absolventi ai studiilor de specialitate,cu diploma de licenta si
experienta in domeniul postului
scos la concurs,cunoscator de
limba engleza,vechime minima in
specialitate 5ani (dovedita prin
documente:Carnet de munca,adeverinte de la angajatori),operare
sisteme,programe de calculator.
Concursul se va desfasura
potrivit prevederilor Anexei nr. 9
la Contractul Colectiv de Munca
al regiei,in vigoare si va consta in
proba scrisa si interviu.Inscrierile
se pot face la secretariatul Regiei
Nationale a Padurilor–Romsilva,
pana la data de 17.10.2016,ora
16,depunand urmatoarele documente:-cerere de inscriere; -curriculum vitae; -copie a diplomei de
licenta,conforma cu originalul;
-adeverinta privind vechimea in
munca; -adeverinta privind
vechimea in specialitatea
postului scos la concurs; -adeverinta de sanatate pentru incadrare in munca,eliberata de
medicul de familie; -copie a
actului de identitate; -certificat
de cazier judiciar; -recomandare
de la ultimul loc de munca din
care sa rezulte profilul profesional si moral al candidatului.
Bibliografia pentru concurs si
alte informatii suplimentare se
pot obtine de la Serviciul Resurse
Umane din aparatul central al
Regiei Nationale a Padurilor–
Romsilva.

MARȚI / 4 OCTOMBRIE 2016

l Primăria Municipiului Dorohoi
organizează în data de 26.10.2016
orele 10.00, proba scrisă și în data
de 02.11.2016, interviul, concurs
pentru ocuparea unei funcții
contractuale de execuție la
Aparatul de lucru al Consiliului
Local al Municipiului Dorohoi,
respectiv: -consilier juridic, debutant. Principalele cerinţe obligatorii de participare la concurs
sunt: -Să îndeplinească condițiile
generale conform art. 3 al Regulamentului –cadru aprobat prin
HGR 286/2011, modificată și
completată prin HGR 1027/2014;
-studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diploma de licență sau
echivalent; -Facultatea de drept,
specialitatea studiilor drept;
-vechime în specialitatea studiilor-fără condiții de vechime.
Dosarele de înscriere se pot
depune la Compartimentul
resurse umane, în termen de 10 de
zile lucrătoare de la data publicării
anunţului. Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la
Compartimentul resurse umane,
din cadrul Primăriei Municipiului
Dorohoi sau la tel. 0231/610133,
interior 114.

conducător auto; -posesor al
cartelei tahograf; -apt din punct
de vedere medical si psihologic.
Pentru postul de referent:-studii
liceale,respectiv studii medii
liceale finalizate cu diploma de
bacalaureat; - vechime în muncă
minim 9 ani; Concursul se va
desfășura după următorul
calendar: Condiţii de desfășurare;
Selectarea dosarelor de înscriere;
Proba scrisă; Interviu/proba practică pentru candidaţii admiși la
proba scrisă. Data, 19.10.2016,
25.10.2016, 28.10.2016; Ora, 13.00,
10.00, 10,00; Locul, Primăria
municipiului Codlea, Primăria
municipiului Codlea, Primăria
municipiului Codlea. Data limita
de depunere a dosarelor de participare la concurs, la Compartimentul Registratura al Primăriei
municipiului Codlea este
17.10.2016. Bibliografia și Informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei municipiului
Codlea sau la telefon
0268.251.650, int.122, Perju
Liliana -secretara comisiei de
concurs.

l Primăria Municipiului Codlea,
jud.Brașov, anunţă organizarea
concursului pentru ocuparea unor
posturi contractuale, în perioada
25-28.10.2016, la sediul Primăriei
Municipiului Codlea, Str.Lungă
nr.33, după cum urmează: 1.
muncitor calificat (personal întreţinere) la Serviciul Centru Istoric
Codlea; 2.bibliotecar la Serviciul
Centru Istoric Codlea; 3.muncitor
necalificat (femeie de servici) la
Serviciul Centru Istoric Codlea;
4.conducător auto microbuz școlar.
5.referent la Serviciul Public
Comunitar local de evidenţa
persoanelor. Condiţii de participare: Pentru postul de muncitor
calificat (personal întreţinere):-studii liceale,respectiv studii
medii liceale finalizate cu diploma
de bacalaureat; -experienţa în
domeniul lucrărilor de întreţinere
și reparaţii de minim 1 an. Pentru
postul de bibliotecar:-studii superioare sau studii superioare de
scurtă durată în specialitatea de
biblioteconomie; -cunoștinţe
operare PC-nivel avansat; -cunoștinţe limba engleză -nivel mediu;
-vechime în muncă de minim 2
ani. Pentru postul de muncitor
necalificat (femeie de servici):studii gimnaziale; Pentru postul de
conducător auto microbuz școlar:studii liceale, respectiv studii
medii liceale finalizate cu diploma
de bacalaureat; -permis de conducere categoria D -minim 7 ani;
-atestat profesional pentru conducător auto care efectuează transport public de persoane -vechime
5_ani în muncă, pe specialitatea

l UM 01556 MANGALIA, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursul pentru
ocuparea postului vacant de
personal civil contractual, administrator I/studii medii (liceu
tehnic cu diplomă de bacalaureat),
vechime în specialitate minim 6
luni, pentru cazărmile 2674 și 3441
ale UM 02131 Victoria, jud.Tulcea,
astfel: -27.10.2016, ora 11.00proba scrisă; -02.11.2016, ora
12.30- interviul; -data limită de
depunere a dosarelor- 17.10.2016,
ora 15.30. Depunerea dosarelor și
organizarea concursului se vor
face la sediul UM 01556 Mangalia,
strada Portului nr.13, loc.
Mangalia, judeţ Constanţa. Detaliile organizatorice necesare vor fi
afișate la sediul UM 02131
Victoria, jud.Tulcea. Date de
contact ale secretariatului, la
telefon: 0241.750.661/interior 105.

ANUNȚURI DIN 3.10.2016

l UM 01556 MANGALIA, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursul pentru
ocuparea postului vacant de
personal civil contractual,
muncitor calificat IV (bucătar)/
studii generale (liceu, școală profesională în domeniu sau un curs de
specialitate cu diplomă de absolvire), vechimea nu este necesară,
la popota UM 01556 “L”
Mangalia, astfel: -28.10.2016, ora
11.00- proba practică; -03.11.2016,
ora 12.30- interviul; -data limită de
depunere a dosarelor- 17.10.2016,
ora 15.30. Depunerea dosarelor și
organizarea concursului se vor
face la sediul UM 01556 Mangalia,
strada Portului nr.13, loc.
Mangalia, judeţ Constanţa, unde
vor fi afișate și detaliile organizato-

rice. Date de contact ale secretariatului, la telefon: 0241.750.661/
interior 105.
l UM 01556 MANGALIA, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursul pentru
ocuparea postului vacant de
personal civil contractual,
muncitor calificat IV (bucătar)/
studii generale (școală profesională în domeniu sau un curs de
specialitate cu diplomă de absolvire), vechimea nu este necesară,
la popota UM 01559 Murfatlar,
jud. Constanţa, astfel: -31.10.2016,
ora 10.00- proba practică;
-04.11.2016, ora 11.00- interviul;
-data limită de depunere a dosarelor- 17.10.2016, ora 15.30. Depunerea dosarelor și organizarea
concursului se vor face la sediul
UM 01556 Mangalia, strada
Portului nr.13, loc.Mangalia, judeţ
Constanţa. Detaliile organizatorice necesare vor fi afișate la sediul
UM 01559 Murfatlar, str.Calea
Dobrogei, nr.11, jud.Constanţa.
Date de contact ale secretariatului,
la telefon: 0241.750.661/interior
105.
l UM 01556 Mangalia, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursul pentru ocuparea
postului vacant de personal civil
contractual, contabil 1/studii medii
(liceu economic sau curs de contabilitate cu diplomă de absolvire),
vechimea în specialitate 3 ani și 6
luni, la contabilitate în UM 02131
Victoria, jud.Tulcea, astfel:
-26.10.2016, ora 11.00- proba
scrisă; -01.11.2016, ora 12.30interviul; -data limită de depunere
a dosarelor- 17.10.2016, ora 15.30.
Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor face la
sediul UM 01556 Mangalia, strada
Portului nr.13, loc.Mangalia, judeţ
Constanţa. Detaliile organizatorice necesare vor fi afișate la sediul
UM 02131 Victoria, jud.Tulcea.
Date de contact ale secretariatului,
la telefon: 0241.750.661/interior
105.
l UM 01556 MANGALIA, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursul pentru
ocuparea postului vacant de
personal civil contractual,
muncitor calificat IV (instalator)/
studii generale (școală profesională de specialitate sau un curs de
specializare în domeniu), vechime
nu este necesară la formaţiunea
cazarmare, astfel: -03.11.2016, ora
10.00- proba practică; -09.11.2016,
ora 11.00- interviul; -data limită de
depunere a dosarelor- 17.10.2016,
ora 15.30. Depunerea dosarelor și
organizarea concursului se vor
face la sediul UM 01556 Mangalia,
strada Portului nr.13, loc.
Mangalia, judeţ Constanţa, unde
vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon:

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 2690915297312.
Nr. 76044/03-10-2016. S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației
privind vânzarea următoarelor bunuri imobile: - teren intravilan în
suprafață de 210 mp, situat în localitatea Vălenii de Munte, str. Ion
Luca Caragiale nr. FN, județ Prahova. Prețul de pornire al licitației
este de 8547 lei exclusiv TVA, la sediul din strada Popa Șapcă, nr.
7, oraș Vălenii de Munte, în data de 18.10.2016, ora 14.00.
Anunțul nr. 76044/03.10.2016 poate ﬁ consultat la sediul
organului ﬁscal, la Primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela numărul 0244.283006,
persoană de contact: Ariciu Nicolae. Data aﬁșării: 04.10.2016.

0241.750.661/interior 105.
l UM 01556 MANGALIA, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursul pentru
ocuparea postului vacant de
personal civil contractual,
muncitor calificat IV (mecanic
auto)/studii generale (școală profesională de specialitate sau un curs
de specialitate cu diplomă de
absolvire), vechime nu este necesară, la grupa mentenanţă tehnică
auto din UM 01556 “L” Mangalia,
astfel: -02.11.2016, ora 10.00proba practică; -08.11.2016, ora
11.00- interviul; -data limită de
depunere a dosarelor- 17.10.2016,
ora 15.30. Depunerea dosarelor și
organizarea concursului se vor
face la sediul UM 01556 Mangalia,
strada Portului nr.13, loc.
Mangalia, judeţ Constanţa, unde
vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon:
0241.750.661/interior 105.

dosarul 100/338/2016 - obiect
divorţ.
l Lăcătușu Gheorghe, identificat
cu CNP 1640930372238, cu
ultimul domiciliu cunoscut in
Poganesti, judetul Vaslui, este
chemat la Judecatoria HUSI, cu
sediul HUSI, str. Str. Alex Giugaru
nr. 1, Completul C 7 fond funciar
+ alte civile, în ziua de 07.11.2016,
ora 09:30, in calitate de Pârât, în
proces cu E.ON Energie Romania
SA în calitate de Reclamant,
pretentii, dosar nr. 1547/244/2016.
l Stoicovici Mădălina, domiciliată în București, Aleea Barajul
Bistriţei, nr. 11, bl. M23, sc. 2, et. 4,
ap. 40, sector 3, pârât în dosarul
nr. 31394/3/2011/a1, aflat pe rolul
Tribunalului București, este
chemată să se prezinte la Tribunalul București, Sectia VII Civilă,
în data de 14.10.2016, ora 09.00,
Complet 10, în proces cu SC
Multigama Import-Export SRL.

l UM 01556 MANGALIA, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursul pentru
ocuparea postului vacant de
personal civil contractual, șofer I/
studii generale (școală profesională de specialitate, posesor de
permis de conducere B,C.D,E vechime în muncă pe camioane cu
remorcă și autobuz minim 6 luni),
la grupa transport din UM 01559
Murfatlar, astfel: -01.11.2016, ora
10.00- proba practică; -08.11.2016,
ora 11.00- interviul; -data limită de
depunere a dosarelor- 17.10.2016,
ora 15.30. Depunerea dosarelor și
organizarea concursului se vor
face la sediul UM 01556
MANGALIA, strada Portului
n r. 1 3 , l o c . M a n g a l i a , j u d e ţ
Constanţa. Detaliile organizatorice necesare vor fi afișate la sediul
UM 01559 Murfatlar, str.Calea
Dobrogei, nr.11, jud.Constanţa.
Date de contact ale secretariatului,
la telefon: 0241.750.661/interior
105.

l Numitul Donose Florin, cu
ultimul domiciliu cunoscut in
Ianca, Strada Nicolae Oncescu,
Nr. 15, Bl. A10, Sc. 2, Ap. 16,
judetul Braila, este citat la Judecatoria Braila pentru data de 18
octombrie 2016, ora 9:00, in calitate de parat in dosarul civil nr.
7320/196/2016, in contradictoriu
cu reclamanta S.C. Compania de
Utilitati Publice Dunarea SA
Braila.

VÂNZĂRI IMOBILE

l Judecătoria Deva. Str. 1 Decembrie nr. 35, sala 26, dosar nr.
5384/221/2016. Citaţie emisă la
19.09.2016. Şamu Simona Bianca,
cu ultimul domiciliul în Chimindia
este chemat în această instanţă,
camera Sala 26, în ziua de
20.10.2016, Completul Complet 8
– civil – fond funciar – minori, ora
09:00, în calitate de parat, în
proces cu Societatea Naţională de
Radiocomunicaţii SA București
prin Sucursala Direcţia Radiocomunicaţii Timișoara în calitate de
Reclamant, cerere de valoare
redusă. În caz de neprezentare a
părţilor, judecata se va face în
lipsa, dacă se solicita în scris acest
lucru de către una din părţi. Prin
înmânarea citaţiei, sub semnătură
de primire, personal sau reprezentant legal sau convenţional, pentru
un termen de judecată, cel citat
este prezumat că are în cunoștinţă

l Vand apartament 4 camere
Bucuresti ultra central. Telefon
0244 513935.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vâ n d t e r e n 5 0 . 0 0 0 m p ,
curţi-construcţii, lângă fabrica
Yldize ntegre, comuna Oarja, jud.
Argeș, tel. 0725222100.

CITAȚII
l Stoica Ana ultim domiciliu
Gura Vadului Prahova este
chemata la Tribunalul Prahova
dosar civil nr. 2862/105/2016 cu
Curteanu Elena in data de
19.10.2016.
l Domnul Moșneagu Marcel este
invitat la Judecătoria Zărnești, în
data de 19.10.2016, ora 9, sala 1, în

l Godja Ioan, Godja Victoria,
Godja Pavel Gabriel și Godja
Emanuel, având calitatea de
p â r â ţ i î n d o s a r u l n r.
12549/197/2013 al Judecătoriei
B r a ș o v, a v â n d c a o b i e c t
„Pretenţii”, cu reclamanţii în
cauză Zsold Hermine Rosine,
Tartler Heinrich, Zsold Alexander
Alfred și Balașiu Dan Michael,
sunt citați pentru a se prezenta la
termenul din 28.10.2016, la Judecătoria Brașov, complet C26, ora
9.00.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 190046. Nr.
76047 din 03.10.2016. S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației
privind vânzarea următoarelor bunuri mobile: - Autoutilitară
marca Mercedes - Benz, an fabricație 2001. Prețul de pornire al
licitației este de 5172 lei exclusiv TVA, la sediul din strada Popa
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în data de 18.10.2016, ora
10.00. Anunțul nr. 76047/03.10.2016 poate ﬁ consultat la sediul
organului ﬁscal, la primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela numărul 0244.283006,
persoană de contact: Samoilă Cezar. Data aﬁșării: 04.10.2016.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
şi termenele de judecată ulterioare
aceluia pentru care citaţia i-a fost
înmânată.

DIVERSE
l Societate comercială vinde linie
de îmbuteliere apă minerală.
Detalii la telefon: 0722.524.051.
l S u b s e mna t a Ag a v riloae
Anamaria- Cristina, traducător
autorizat limba italiană, autorizat
de către Ministerul Justiţiei
România, prin autorizaţia nr.
13910 emisă la data de 29.09.2005,
anunţ deteriorarea Autorizaţiei în
format cartografic.
l În temeiul art. 99 alin. (1) din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de
insolvență, comunicăm deschiderea procedurii de faliment a
debitorului Cooperativa de
Consum Drobeta Turnu Severin,
CIF:1605515, C25/6/2005, dosar
nr. 6840/101/2014-Tribunalul
Mehedinţi. Termen pentru depunerea cererilor de creanţe suplimentare 20.01.2016; Termenul
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi afişarea tabelului suplimentar al creanţelor este
la 09.11.2016; Termen pentru
soluționarea eventualelor contestații împotriva tabelului suplimentar este de 7 zile de la data
publicării în BPI; Termen pentru
întocmirea şi afişarea tabelului
definitiv consolidat al creanţelor
este la 30.11.2016. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL,
l Primăria Municipiului Sfântu
Gheorghe anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru: tarla nr. 19, Parcela
nr.250, denumit Câmpul Frumos;
tarla nr.20, Parcela nr.259,
denumit Szépmezo; tarla nr. 21,
Parcela nr.265, denumit Szépmezo, începând cu data de 3
octombrie 2016, pe o perioada de
60 de zile la sediul şi pe site-ul
primăriei conform art.14 alin.(1) şi
(2) din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr.7/1996,
republicată cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor
tehince vor putea fi depuse la
sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară.
l Anunţ prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea administrativ-teritoriala Gâdinţi, din judeţul
Neamţ anunţa publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr. 2,
începând cu data de 04.10.2016,
pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei Gâdinţi, conform
art. 14 alin. (1) şi (2) din legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu
modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat
coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Italia
Cedis SRL desemnat prin hotararea din data de 28.09.2016,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar
nr.45966/3/2015, notificã deschi-

derea falimentului prin procedura
simplificata prevazuta de Legea
nr.85/2014 împotriva Italia Cedis
SRL, cu sediul in Bucureşti
Sectorul 5, Strada Frunte Lată, Nr.
1, CAMERA 1, Bloc P6, Scara 1,
Etaj 3, Ap. 13 , CUI 32697403, nr.
de ordine in registrul comertului
J40/692/2014. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un
drept de creanta nascut dupa data
deschiderii procedurii insolventei
impotriva Italia Cedis SRL vor
formula declaratie de creanta care
va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a
Civila, cu referire la dosarul nr.
45966/3/2015, in urmatoarele
conditii : a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor in tabelul suplimentar
al creantelor 08.11.2016; b)
termenul limita pentru verificarea
creantelor, intocmirea, afisarea si
comunicarea tabelului suplimentar al creantelor 30.11.2016; c)
termenul pentru depunerea
contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului
suplimentar; d) termen pentru
intocmirea si afisarea tabelului
definitiv consolidat 15.12.2016.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentată prin asociat
coordonator Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al SCR
Best Construct SRL desemnat
prin incheierea de sedinta din data
de 27.09.2016, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti - Secţia a
VII- a Civilă, în dosar
nr.32668/3/2016, notificã deschiderea falimentului prin procedură
simplificată prevazută de Legea nr.
85/2014 împotriva SCR Best
Construct SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 2, Str. Rasuri, Nr.
1A, Ap. CAMERA 5, CUI
14468495, nr. de ordine în registrul
comerţului J40/1283/2002.
Persoanele fizice şi juridice care
înregistrează un drept de creanţă
împotriva SCR Best Construct
SRL vor formula declaraţie de
creanţă care va fi inregistrată la
grefa Tribunalul Bucureşti - Secţia
a VII-a Civilă, cu referire la
dosarul nr. 32668/3/2016, în urmatoarele condiţii : a) termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor în tabelul
creanţelor 11.11.2016; b) termenul
limita pentru verificarea creanţelor, intocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor 23.11.2016; c) termenul
limita pentru definitivarea tabelului creanţelor la 09.12.2016; d)
data primei şedinţe a adunarii
generale a creditorilor 29.11.2016,
ora 14.00 ; e) adunarea generală a
asociaţilor
SCR BEST
CONSTRUCT SRL la data de
13.10.2016, ora 14.00 la sediul
lichidatorului judiciar.

NOTIFICĂRI
l Leavis Cont IPURL – Lichidator judiciar notifica deschiderea
procedurii simplificate a insolventei privind pe SC IRIAS
CONSTRUCT SRL, cu sediul in
Ploiesti, Str. Laboratorului nr. 37,
cam. 2, jud. Prahova, dosar
4329/2016 Tribunalul Prahova.
Termenul pentru depunerea declaratii de creanta 02.11.2016, intocmire tabel preliminar 12.11.2016,
solutionare contestatii si depunere
tabel definitiv 08.12.2016,
adunarea creditorilor 17.11.2016.
Relatii la tel. 0723880617.

SOMAȚII
l Având în vedere că prin acţiunea civilă ce face obiectul dosar u l u i n r. 8 9 4 0 / 5 5 / 2 0 1 6 a l
Judecătoriei Arad, reclamantii
Bulz Onita si Bulz Gheorghe
domiciliati in loc. Firiteaz, nr.3,
comuna Şagu, jud. Arad solicită sa
se constate ca au dobândit dreptul
de proprietate asupra imobilului (
casa) inscris in CF 306159 Sagu,
nr.top 306159-C1 imobil asupra
căruia este mentionat în cartea
funciară ca si proprietar defunctul
Vincze Iolan , invităm pe toti cei
interesaţi să facă opoziţie faţă de
această acţiune, în termen de
1 lună de la afisarea prezentei
somatii ,in caz contrar urmand ca
in termen de 1 luna de la emiterea
celei din urma publicatii sa se
treaca la judecarea cauzei. Opozitiile se vor formula in scris si se vor
depune la dosarul 8940/55/2016 al
Judecatoriei Arad, prin Biroul de
depunere actiuni si cereri al acestei
instante.

ADUNĂRI GENERALE
l Completare Convocator: Administratorul Unic Grigore Ana
Maria al S.C. SOCET S.A., cu
sediul în Calea Rahovei nr. 224–
226, Sector 5, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti sub nr. J40/5462/1991,
Cod unic de înregistrare (RO)
369289, în baza art. 117 indice 1,
completarea ordinii de zi a
adunării generale extraordinare
din data de 20.10.2016, orele 11: 4.
Contractarea de împrumuturi de
la instituţii financiare/ Bănci, care
vor fi garantate cu bunurile imobiliare proprietatea societății. Limita
maximă a acestor împrumuturi–
3.000.000 Euro, sau echivalent. 5.
Asocierea cu alte societăţi, sau
persoane, la care sa se aducă ca
aport, în baza unei evaluări,
imobile deţinute de societate, în
vederea efectuării de investiţii,
precum şi delegarea Administratorului unic pentru semnarea
actelor de asociere. 6. Aprobarea
vânzării de imobile ale societății/
părţi din acestea pentru obtinerea
de venituri, care vor fi reinvestite.
Prețurile de vânzare vor fi stabilite
în urma unor evaluări. 7. Împuternicirea Administratorului unic
pentru ducerea la îndeplinire a
tuturor hotărârilor adoptate de
Adunarea Generală.

LICITAȚII
l 1. Informaţii generale privind
concedentul: Consiliul local
Moşteni, C.F. 6853228, com.
Moşteni, jud. Teleorman, tel./fax
0247356012, www.mosteni.ro,
e-mail: mosteni_tr@yahoo.com. 2.
Informaţii generale privind
obiectul concesiunii: acumularea
de apă AC Moşteni I, parte din
domeniul public al comunei
Moşteni; 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire: 3.1.
Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: se
poate obţine la Primăria Moşteni;
3.2. Denumirea compartimentului
de la care se poate obţine un ex.
din documentaţia de atribuire:
Compartiment Secretar; 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar: 300 lei
ce se poate achita la casieria
Primăriei Moşteni; 3.4. Data limită

pentru solicitarea clarificărilor:
20.10.2016, ora 16:00; 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor:
26.10.2016, ora 14:00; 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele:
com. Moşteni, jud. Teleorman,
Primăria Moşteni; 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere
a ofertelor: 28.10.2016, ora 11:00,
Primăria Moşteni. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: -instanţa
c o m p e t e n t ă : Tr i b u n a l u l
Teleorman, Secţia C.M.A.S.C.A.F,
str. Ion Creangă, nr.53, mun.
Alexandria, jud. Teleorman, tel.
0247317322 sau instanţa de la
domiciliul reclamantului; -termene
pentru sesizarea instanţei:
conform Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu
modificările ulterioare.
l Debitorul SC Tehnosoft SRL,
cu sediul în Dr.Tr. Severin, str.
Calea Dudasului, nr.49, jud.
Mehedinţi, CIF: 15331886,
J25/131/2003, aflata în procedură
d e f a l i m e n t î n d o s a r n r.
5237/101/2015 prin lichidator
judiciar Consultant Insolvență
SPRL, scoate la vânzare: - Proprietate imobiliara de tip industrial
nr. cadastral 5075/C1, C2, C3, C4,
C5, situata in Dr.Tr. Severin, str.
Calea Dudasului nr.49, jud. Mehedinti in suma de 587.400 Lei
exclusiv TVA, formată din:
-Dormitoare Su=321,37
mp,Cămin nefamilişti (Birouri) Su
=194,70 mp, Hală sortare,
centrală, depozit Su=1.418,97 mp,
Alei betonate Su=1.090,97 mp,
Platformă betonată Su=270,34
mp. Nota: Terenul aferent proprietății, în suprafață de 8717 mp, nu
este in patrimoniul debitoarei SC
Tehnosoft SRL fiind proprietatea
Administrației Domeniilor
Statului. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil *
Proprietate imobiliară de tip
industrial * descris anterior, o
reprezinta sentința nr.62 din data
de 29.02.2016 de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată
de către judecătorul sindic in
d o s a r u l d e i n s o l v e n ț ă n r.
5237/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va
avea loc la biroul lichidatorului
judiciar din localitatea Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A,
jud. Mehedinţi la data de
03.08.2016 orele 15:00. Informăm
toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire
al licitaţiei şi să achiziționeze
caietul de sarcină în suma de
1000,00 lei. Somam pe toti cei care

pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii la sediul lichidatorului
judiciar sau la telefon 0742592183,
tel./fax : 0252354399 email:
office@consultant-insolventa.ro.
l 1.Denumirea, adresa, numărul
de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de
la care se pot obţine, după caz,
informaţii suplimentare: Primăria
Țețchea, str.Principală, nr.90,
j u d e ţ u l B i h o r, t e l e f o n :
0259.344.704, fax: 0259.344.704,
e-mail: primaria.tetchea@cjbihor.
ro, office@tetchea.ro. 2.Hotărârea
privind stabilirea modalităţii de
gestiune: Hotărârea Consiliului
Local Țețchea, nr.27 din 25 martie
2016, privind aprobarea gestiunii
delegate ca modalitate de
gestiune a serviciului de alimentare cu apă. 3.Aria teritorială
unde urmează a se presta/furniza
serviciul/activitatea: Teritoriul
administrativ al comunei Țețchea,
judeţul Bihor. 4.Serviciul/activitatea care urmează să fie prestat/
prestată/furnizat/furnizată/detaliat/detaliată pe activităţi: Serviciul de alimentare cu apă al
comunei Țetchea, judeţul Bihor.
5.Durata contractului de delegare
a gestiunii: 10 ani. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon şi de
fax şi adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate
solicita documentaţia de delegare,
precum şi modalităţile de obţinere a documentaţiei: Primăria
Țețchea, str.Principală, nr.90,
judeţul Bihor, Cristina Lasca
-consilier Relații cu Publicul,
telefon: 0259.344.704, fax:
0259.344.704, e-mail: primaria.
tetchea@cjbihor.ro, office@
tetchea.ro. 7.Dacă este cazul,
costul şi condiţiile de plată în
vederea obţinerii documentaţiei
de delegare: Documentaţia de
atribuire poate fi obţinută de la
sediul Primăriei Țețchea. Costul
documentației: 100Lei. Plata se
poate face în numerar la casieria
Primăriei Țețchea sau prin viram e n t
î n
c o n t u l :
RO85TREZ08121180250XXXXX,
deschis la Trezoreria Statului
Alesd, CUI: 4705942. 8.Termenul
limită de depunere a ofertelor,
data şi ora, adresa la care se
depun/transmit ofertele: 08 noiembrie 2016, ora 12.00, la Registratura Primăriei Țețchea, str.
Principală, nr.90, judeţul Bihor,
telefon: 0259.344.704. 9.Data, ora
şi locul deschiderii ofertelor: 08
noiembrie 2016, ora 15.00, la
sediul Primăriei Țețchea, str.Principală, nr.90, judeţul Bihor, telefon:
0259.344.704. 10.Dacă este cazul,
garanţiile solicitate: Garanția de
participare 100Lei. 11.Durata de
valabilitate a ofertei: 30 de zile
calendaristice de la data depunerii
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ofertelor. 12.Documentația de
atribuire se poate obține gratuit pe
suport magnetic/optic de către
orice persoană interesată care a
înaintat o solicitare scrisă Primăriei Țețchea în acest sens.

PIERDERI
l Pierdut Atestat de Taxi emis pe
numele Gheorghe Nicolae. Il
declar nul.
l Pierdut card tahograf, card
atestat marfa si card atrstat adr pe
numele Muntean Calin Tudor. Tel.
0733625606
l Pierdut legitimaţie student
emisa de Universitatea Politehnica
Bucureşti, pe numele de Ungureanu Alexandru. O declar nulă.
l Societatea Desit Com SRL,
J/6/55/1995, C.U.I. 7040720, reprezentat prin Asociat Telcian Vasile-Lucian, declar pierdut anexa pt
sediu social si certificate constatatoare pentru punctele de lucru: orş
Năsăud, str. Grănicerilor nr.70; orş
Năsăud, str.Grănicerilor bl.1 sc.C
ap.1, jud.BN. Declar nule.
l Pierdut certificat manager de
transport elberat de ARR Mehedinți în anul 2014, pe numele:
Nasui Andrei. Se declară nul.
l Pierdut atestat transport
marfă nr. 0080379001 eliberat în
anul 2016 de A.R.R. Tulcea pe
numele: Țuțuianu Nicolae. Se
declară nul.
l Dragomir Răducanu Întreprindere Individuală, sect. 5, Bucureşti, str. Slt. Popa nr.9, bl. 17A, sc.
1, ap. 3, C.U.I. 30403714,
F40/2741/2012, declară pierdute:
certificat constatator punct de
lucru loc. Mihăileşti, Calea Bucureşti nr. 40; certificat constatator
punct de lucru Bucureşti, sector 5,
str. Pucheni nr. 42, spațiul comercial MO; certificat constatator
punct de lucru adresa Bucureşti,
sect. 5, şos. Alexandriei nr. 3-5,
Piața Rahova tarabele 72, 73
sector A. Le declar nule.
l Declar pierdută (nulă) legitimația militară seria AS nr. 037716
emisă de U.M. 01802, pe numele
Ciocoiu Marius Săndel.
l S.C. Quadrant AMROQ- Beverages S.R.L., sediul Calea Văcăreşti nr.391, bl. Secțiunea nr.1, etaj
4, sector 4, Bucureşti, C.U.I.
6811508, declară pierdut chitanțier cu seria de la 4273251 la
4273255 fiind completate şi de la
4273256 necompletate, ştampilate,
se declară nule.
l Declar pierdute (nule): -Atestat
transport marfă; -Atestat A.D.R.,
emise de A.R.R. pe numele Andronache Vasile.

