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OFERTE SERVICIU
l Firmă încălţăminte angajează cusătoare şi pregătitoare bandă nouă, zona
Crângaşi. Telefon: 0736.073.372
Faiantari, zugravi, muncitori necalificati in domeniul constructiilor.
Oferim salarii foarte atractive.
Informatii la nr: 0786330337
l Primăria Comunei Cordăreni, judeţul
Botoşani, organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual, vacant.
Denumirea postului: guard. Nivelul
studiilor: generale. Data, ora şi locul
desfăşurării: 29.08.2016, ora 11.00proba scrisă/proba practică şi
31.08.2016, ora 11.00- interviul, la sediul
Primăriei Comunei Cordăreni. Data
limită pentru depunerea dosarelor:
19.08.2016, ora 12.00. Persoană de
contact: Lungu Cristina-secretar, tel./
fax 0231/624120, e-mail: primaria_
cordareni@yahoo.com. Bibliografia şi
tematica sunt afişate la sediul Primăriei
Comunei Cordăreni şi pe pagina de
internet a comunei: http://cordareni.
botosani.ro/categorie/Comuna+Cordareni.
l Primăria Comunei Lăzarea, cu sediul
în com.Lăzarea, nr.702, jud.Harghita,
organizează concurs/examen pentru
ocuparea pe perioadă determinată a
următorului post contractual temporar
vacant: Denumirea postului: Referent
cultural, treapta IA. Condiţii specifice
de participare la concurs: Nivelul studiilor: studii medii. Vechime în specialitate
studiilor necesare ocupării postului:
-Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: 22.08.2016, ora 10.00, la
sediul Primăriei Lăzarea: com.Lăzarea,
nr.702, jud.Harghita. Proba scrisă: -data
de 22.08.2016, ora 10.00, la sediul
Primăriei Lăzarea; Interviu: -data de
22.08.2016, ora 12.00, la sediul Primăriei
Lăzarea. Dosarele de înscriere se depun
la sediul instituției în termen de 5 zile de
la data publicării anunțului în Monitorul Oficial. Datele de contact ale
persoanei care asigură secretariatul
comisiei: tel.: 0266.352.691, email:
primaria.lazarea@yahoo.com
l Institutul Oncologic “Prof. Dr.
Alexandru Trestioreanu” Bucureşti
scoate la concurs, conform H.G.
286/2011 un post temporar vacant
contractual de Economist specialist IA
(cerințe pentru ocuparea postului:
diplomă de licenţă în specialitate, 6 ani
şi 6 luni vechime în specialitate, concurs
pentru ocuparea postului) şi un post
temporar vacant contractual de Economist debutant (cerințe pentru ocuparea
postului: diplomă de licenţă în specialitate, concurs pentru ocuparea postului)
în cadrul Serviciului Evaluare şi Statistică Medicală. Dosarele de concurs se
depun la Serv. RUNOS din cadrul
Institutului până la data de 12.08.2016,
ora 15.00. Proba scrisă va avea loc în
data de 23.08.2016, ora 9.00, iar proba
interviu va avea loc în data de
25.08.2016, ora 9.00, la sediul Institutului din Șos.Fundeni, nr.252, sect.2,
Bucureşti. Mai multe informații pot fi
obținute la avizierul institutului şi pe
site-ul www.iob.ro.
l Spitalul Orăşenesc Făget, cu sediul în
localitatea Făget, str.Spitalului, nr.4,
judeţul Timiş, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -Îngrijitoare: -un post la

Comp.Pneumologie, studii: -şcoală
generală conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 30.08.2016, ora 10.00;
-Proba practică în data de 30.08.2016,
ora 13.00; -Proba interviu în data de
30.08.2016, ora 14.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-îndeplinesc condiţiile de studii; -nu au
fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul; -au
o stare de sănătate corespunzatoare
postului pentru care candidează; -nu
este necesară vechimea. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de: 22.08.2016, ora
15.00, la sediul Spitalului Orăşenesc
Făget, str.Spitalului, nr.4. Relaţii suplimentare la sediul: Spitalului Orăşenesc
Făget, persoană de contact: Chelariu
Belinda, telefon: 0256.320.860, int.19,
fax: 0256.320.039.
l Spitalul Orăşenesc Haţeg, cu sediul în
localitatea Haţeg, str.T.Vladimirescu,
nr.7, judeţul Hunedoara, organizează
concurs pentru ocuparea pe durată
nedeterminată, conform HG
286/23.03.2011, cu modificările ulterioare, a unui post -funcţie contractuală
de execuţie: 1.Denumirea postului
vacant şi a locului de muncă: 1 post
infirmieră, în secţia Medicină internă;
2.Condiţii generale şi specifice pentru
ocuparea postului: pot participa la
concurs persoanele care îndeplinesc
condiţiile generale prevăzute de art. 3,
din anexa la HG 286/2011, cu modificările ulterioare. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului: -nivel studii: şcoală
generală; -vechime minimă: nesolicitată.
3.Condiţiile de desfăşurare a concursului: pentru înscrierea la concurs,
candidaţii vor depune dosarul de
concurs la birou RUNOS, până în data
de 22.08.2016, ora 12.00. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 31.08.2016, ora 10.00, sala de documentare a Spitalului Orăşenesc Haţeg;
-Proba practică în data de 05.09.2016,
ora 10.00, Spitalul Orăşenesc Haţeg;
-Proba interviu în data de 08.09.2016,
ora 10.00, sala de documentare a Spitalului Orăşenesc Haţeg. Persoană
contact: Avram Petronela, tel.:
0354.408.894, 0354.408.895, Fax:
0354.802.463, int. 133, 134.

cu sediul în Str. Parfumului nr. 2-4,
anunţă organizarea unui concurs de
promovare pe o funcție publică de
conducere în data de 07.09.2016: 1. Șef
Serviciu- Serviciul Comunicare: a.
pregătire de specialitate: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii- superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; -studii de masterat sau
postuniversitare absolvite în domeniul
administraţiei publice, management ori
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
b. vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
minim 2 ani. Condiţiile prevăzute de
lege pentru promovarea pe o funcție
publică de conducere, conform art. 66
din Legea nr.188/1999 (r2), privind
Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare: a) să
fie absolvenţi de masterat sau de studii
postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; b) să fie numiţi
într-o funcţie publică din clasa I; c) să
îndeplinească condiţiile prevăzute la art.
57 alin. (6) din Legea nr.188/1999 (r2);
d) să nu aibă în cazierul administrativ o
sancţiune disciplinară neradiată în
condiţiile prezentei legi. Condiţiile de
desfăşurare ale concursului: -perioada
de înscriere– 20 zile de la data publicării; -instituţia publică la care se depun
dosarele de înscriere– D.G.A.S.P.C
Sector 3 , Str. Parfumului nr. 2-4; -data
organizării concursului de promovare07.09.2016 -proba scrisă; - interviul: nu
mai târziu de 5 zile lucrătoare de la
susţinerea probei scrise; -locul de desfăşurare al concursului– sediul
D.G.A.S.P.C. Sector 3. Alte menţiuni
referitoare la organizarea concursului,
condiţiile de participare la concurs şi
bibliografie se pot obţine la telefonul:
0730.013.862 –Serviciul Organizare
Resurse Umane.

l Complexul Multifuncţional Tabita cu
sediul în Str. Plt. Maj. Marin Pazon nr.2B,
sector 3, Bucureşti, anunță organizarea
concursului de angajare în data de
30.08.2016, ora 10.00 (proba scrisă) şi în
data de 05.09.2016, ora 10.00 (interviul),
în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi contractuale vacante în temeiul legal al Hotărârii
de Guvern 286/2011 cu completările
ulterioare: -3 posturi de Îngrijitor la domiciliu- Unitatea de Îngrijire la Domiciliu.
Condiţii specifice de participare: -studii
generale; -curs de calificare îngrijitor
pentru vârstnici la domiciliu; -vechimea
în specialitatea studiilor absolvite necesare ocupării postului: -. Depunerea
dosarelor se face în perioada
08-22.08.2016. Tematica şi bibliografia de
concurs, precum şi alte informaţii pot fi
obţinute la sediul instituţiei sau la
numărul de telefon: 0372.030.805, int.
110, doamna Cecilia Cucoş.

l Primăria oraşului Panciu organizează
concurs pentru ocuparea unei funcţii
personal contractual, vacantă, conform
HG 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Denumirea funcţiilor
contractuale: asistent medical, post
vacant, perioadă nedeterminată.
-Centrul de Asistenţă şi Suport
Persoane Vârstnice Sovejana. Data, ora
şi locul desfăşurării concursului:
-30.08.2016, ora 10.00 -proba scrisă la
sediul Primăriei oraşului Panciu; -proba
interviu se va desfaşura la sediul Primăriei oraşului Panciu în maximum 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise, data şi ora vor fi afişate odată cu
rezultatele la proba scrisă. Depunere
dosare: -În termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunţului la
Compartimentul de Resurse Umane din
cadrul Primăriei oraşului Panciu
(persoană de contact: Drîmbă Mihaela,
consilier, telefon: 0237.275.811).
Condiţii de participare la concurs:
-Studii postliceale sanitare; -Vechime în
specialitatea studiilor minimum 6 luni
(vechimea se poate proba cu adeverinţă
eliberată în baza unui contract individual de muncă, contract de colaborare,
voluntariat sau practică). Relati suplimentare la sediul Primăriei oraşului
Panciu, judeţul Vrancea, str.Mihai
Viteazu, nr.2, tel. 0237.275.811, fax:
0237.276.137.

l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 3

l Primăria oraşului Panciu organizează
concurs pentru ocuparea unei funcţii

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii. Compartiment
Procedură Insolvență și Lichidări. Nr. 878/03.07.2016.
Invitație de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, constituită la
nivelul Regiunii Ploiești invită practicienii în insolvență, înscriși pe
Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de
Administrare Fiscală pentru zona a XIV - a să depună, până cel
târziu la dată de 19.08.2016, ora 12.00, oferta în vederea
desemnării unui practician în insolvență, în dosarul de insolvență
nr.3858/105/2016 privind pe S.C. Camexip S.A., cu sediul în
Băicoi, str. Republicii, nr. 9, jud. Prahova, CUI 1316762, aflat pe
rolul Tribunalului Prahova, întocmită conform prevederilor art. 16
din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 1451/2015, privind procedurile de agreare și selecție a
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de
Administrare Fiscală.

personal contractual, vacantă, conform
HG 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Denumirea funcţiei
contractuale: asistent social, post
vacant, perioadă nedeterminată:
-Centrul de Asistenţă şi Suport
Persoane Vârstnice Sovejana; Data, ora
şi locul desfăşurării concursului:
-30.08.2016, ora 8.00 -proba scrisă la
sediul Primăriei oraşului Panciu; -proba
interviu se va desfăşura la sediul Primăriei oraşului Panciu în maximum 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise, data şi ora vor fi afişate odată cu
rezultatele la proba scrisă. Depunere
dosare: -În termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunţului la
compartimentul de resurse umane din
cadrul Primăriei oraşului Panciu
(persoană de contact: Drîmbă Mihaela,
consilier, telefon: 0237.275.811).
Condiţii de participare la concurs:
-studii superioare de asistentă socială;
-vechime în specialitatea studiilor
minimum 6 luni. Relaţi suplimentare la
sediul Primăriei oraşului Panciu, judeţul
Vrancea, str.Mihai Viteazu, nr.2,
tel.0237.275.811, fax: 0237.276.137.
l Primăria oraşului Panciu organizează
concurs pentru ocuparea unei funcţii
personal contractual, vacantă, conform
HG 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Denumirea funcţiei
contractuale: infirmieră, post vacant,
perioadă nedeterminată: -Centrul de
Asistenţă şi Suport Persoane Vârstnice
Sovejana. Data, ora şi locul desfăşurării
concursului: -30.08.2016, ora 10.00
-proba scrisă la sediul Primăriei oraşului
Panciu; -proba interviu se va desfăşura
la sediul Primăriei oraşului Panciu în
maximum 4 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise, data şi ora vor fi
afişate odată cu rezultatele la proba
scrisă. Depunere dosare: -În termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării
anunţului la compartimentul de resurse
umane din cadrul Primăriei oraşului
Panciu (persoană de contact Drimba
M i h a e l a , c o n s i l i e r, t e l e f o n :
0237.275.811). Condiţii de participare la
concurs: -studii medii; -curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenţilor
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, curs
organizat de furnizori autorizaţi sau
declaraţia pe propria răspundere ca în
cazul admiterii la concurs se obligă sub
sancţiunea desfacerii contractului individual de muncă să obţină atestatul de
infirmieră în termen de 6 luni de la
încheierea contractului individual de
muncă; -vechime în muncă minimum 5
ani. Relaţi suplimentare la sediul
Primăriei oraşului Panciu, judeţul
Vrancea, str.Mihai Viteazu, nr.2,
tel.0237.275.811, fax: 0237.276.137.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova,
str.C.S.Nicolaescu Plopşor, nr.4, jud.
Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant, corespunzător funcţiilor contractuale de execuţie
de consilier debutant (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată), la Biroul Resurse Umane şi
Interogare Baze de Date din cadrul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dolj, în temeiul HG
286/23.03.2011, modificată şi completată. Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de 30.08.2016, ora
10.00, -proba interviu în data de
02.09.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii. Compartiment
Procedură Insolvență și Lichidări. Nr. 877/03.07.2016. Invitație de
participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația
pentru Contribuabili Mijlocii,constituită la nivelul Regiunii Ploiești,
invită practicienii în insolvență, înscriși pe Lista practicienilor în
insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală
pentru zona a II – a să depună, până cel târziu la data de
19.08.2016, ora 12.00, oferta în vederea desemnării unui
practician în insolvență în dosarul de insolvență nr.
200/1259/2016, privind pe S.C.Magic Safe Security S.R.L., cu
sediul Pitești, str. Armand Călinescu, nr. 16, camera nr. 1, jud.
Argeș, CUI 23875641, aflat pe rolul Tribunalului specializat Argeș,
întocmită conform prevederilor art. 16 din Ordinul președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015, privind
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de
către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

îndeplinească următoarele condiţii:
-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă sau studii universitare
cu diplomă de licenţă, specializarea:
Administraţie publică, limba şi literatura română -limba şi literatura engleză,
vechime în specialitatea studiilor: nu
necesită vechime în specialitate. Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs până la data de: 22.08.2016
-inclusiv, ora 16.00, la sediul OCPI Dolj,
cam.104. Relaţii suplimentare la sediul
OCPI, tel. 0251.413.128/0251.414.286,
int.118, fax: 0251.418.018, e-mail: dj@
ancpi.ro. Persoană de contact: Duduleanu Veronica.
l Spitalul Orăşenesc de Urgenţă
Târgu-Cărbuneşti, cu sediul în localitatea Târgu-Cărbuneşti, str. Eroilor, nr.
51, judeţul Gorj, organizează conform
HG 286/23.03.2011, modificată, concurs
pentru ocuparea următoarei funcţii
contractuale după cum urmează: -asistent medical: 1 post (PL/SSD/S)
-temporar vacant: -secţia ATI.
Concursul se va desfaşura astfel: -Proba
scrisă în data de 23.08.2016, ora 9.00;
-Interviul în data de 26.08.2016, ora
9.00. Condiţii generale de participare: a)
Are cetăţenia română, cetăţenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului
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 exerciţiu. e)
Are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza fişei de aptitudine eliberată
de către medicul de muncii; f)Îndeplineşte condiţiile de studii potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g)Nu a
fost condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care impiedică înfaptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârsiţe
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea
participării la concurs şi a ocupării
funcţiei contractuale sunt: -Diplomă de
absolvire a şcolii sanitare postliceale,
diplomă de absolvire a învăţământului
superior de 3 ani în specialitate sau
diplomă de licenţă în specialitate;
-Condiţii de vehime: -Peste 6 luni
vechime în specialitate. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial Partea a III-a, la sediul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Târgu
Cărbuneşti din str.Eroilor, nr.51, jud.
Gorj. Relaţii suplimentare la sediul:
Spitalul Orăşenesc de Urgenţă
Târgu-Cărbuneşti, persoană de contact:
ref. Fetitoiu Valentin, telefon:
0253.378.165, fax: 0253.378.085, e-mail:
sp_carb@yahoo.com
l Spitalul Orăşenesc de Urgenţă
Târgu-Cărbuneşti, cu sediul în localitatea Târgu-Cărbuneşti, str.Eroilor, nr.
51, judeţul Gorj, organizează conform
HG 286/23.03.2011, modificată, concurs
pentru ocuparea următoarelor funcţii
contractuale după cum urmează: -asistent medical: 1 post (PL/SSD/S): -vacant
cabinet RMFB; -asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S): -vacant secţia
RMFB; -asistent medical principal: 1
post(PL/SSD/S): -vacant compartiment
pneumologie; -asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S): -vacant
compartiment pneumologie; -asistent
medical principal: 1 post (PL/SSD/S):
-vacant compartiment urologie; -asistent medical debutant: 1 post (PL/
SSD/S): -vacant secţie neurologie; -asistent medical debutant: 1 post (PL/
SSD/S): -vacant compartiment psihiatrie; -asistent medical debutant: 1 post
(PL/SSD/S): -vacant cabinet chirurgie
pediatrică; -asistent medical debutant: 1
post (PL/SSD/S): -vacant cabinet
chirurgie orală şi maxilo-facială; -asistent medical debutant: 1 post (PL/
SSD/S): -vacant cabinet boli infecţioase;
-asistent medical debutant: 1 post (PL/
SSD/S): -vacant cabinet dermato-venerologie; -asistent medical: 1 post (PL/
SSD/S): -vacant laborator radiologie şi
imagistică medicală. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
30.08.2016, ora 9.00; -Interviul în data
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de 02.09.2016, ora 9.00. Condiţii generale de participare: a)Are cetăţenia
română, cetăţenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spatiului 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 exerciţiu; e)Are o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza fişei de aptitudine eliberată de
către medicul de muncii; f)Îndeplineşte
condiţiile de studii potrivit cerinţelor
postului scos la concurs; g)Nu a fost
condamnată definitive pentru săvârsirea
unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care
impiedică infaptuirea 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 reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la
concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: -Diplomă de absolvire a
şcolii sanitare postliceale, diplomă de
absolvire a învăţământului superior de 3
ani în specialitate sau diplomă de
licenţă în specialitate. Condiţii de
vechime: -Asistent medical debutant:
-fără vechime; -Asistent medical: -cel
putin 6 luni vechime în domeniu; -Asistent medical principal: -adeverinţă de
grad principal. 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 Spitalului
Orăşenesc de Urgenţă Târgu Cărbuneşti
din str.Eroilor, nr.51, jud.Gorj. Relaţii
suplimentare la sediul: Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti,
persoană de contact: ref.Fetitoiu
Valentin, telefon: 0253.378.165, fax:
0253.378.085, e-mail: sp_carb@yahoo.
com
l Primăria Comunei Corbii Mari organizează concurs de recrutare pentru
următoarele funcţii publice de execuţie
vacante: -consilier, Clasa I, Gradul
profesional debutant, Compartimentul
agricol: -consilier, Clasa I, Gradul
profesional debutant, Compartimentul
financiar contabil. Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei
Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa, în data
de 06 septembrie 2016, ora 10.00 -proba
scrisă, interviul va avea loc la data de
08 septembrie 2016. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial, partea a lll-a, la
sediul Primăriei comunei Corbii Mari,
judeţul Dâmboviţa. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conţină
în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului
nr.611/2008, modificată şi completată
de H.G.1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul Primăriei Corbii Mari,
judeţul Dâmboviţa. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei
Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa şi la
număr de telefon: 0245.716.191.
l Primăria comunei Bogaţi, judeţul
Argeş organizează în data de
31.08.2016, ora 11.00 – proba scrisă,
concurs pentru ocuparea unui post
contractual de execuţie pe durată
nedeterminată, de şofer pentru
microbuz şcolar, în cadrul compartimentului administraţie şi stare civilă.
Data şi ora interviului se vor afişa
odată cu rezultatele la proba scrisă.
Condiţiile de participare la concurs
sunt următoarele: Condiţii generale
prevăzute de art. 3 al Regulamentului
cadru aprobat prin HG 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice postului de şofer: studii medii liceale, absolvite cu
diplomă de bacalaureat; - atestat
profesional transport persoane; posesor al unui permis de conducere
valabil, care să cuprindă categoria D;
- vechime minim 2 ani în specialitatea
şofer/conducător auto.Dosarul de
înscriere la concurs se depune până la
data de 22.08.2016 la sediul Primăriei
comunei Bogaţi, judeţul Argeş. Condiţiile de desfăşurare a concursului şi de
participare la concurs, precum şi
bibliografia sunt afişate la sediul
Primăriei Bogaţi, anexa la anunţ.
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Relaţii suplimentare se obţin la sediul
Primăriei Bogaţi, telefon: 0248655003.

publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Sibiu.

l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Arad, cu sediul în
Arad, Str.Călugăreni, nr.1A, scoate la
concurs în data de 18.08.2016, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post temporar vacant: Inspector,
grad profesional principal – Compartiment Analiza Pieţei Muncii, Programe
de Ocupare şi Implementare Măsuri
Active; 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 domeniul economic;
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
AJOFM Arad.

l Primăria comunei Victoria, județul
Iaşi, organizează concurs pentru
ocuparea funcției publice de execuție
vacante de inspector, gradul profesional
debutant, din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei
Victoria, județul Iaşi. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a,
la sediul Primăriei comunei Victoria,
județul Iaşi. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49
alin. (1) din Hotărârea Guvernului
nr.611/2008. Concursul va avea loc la
sediul Primăriei comunei Victoria în
data de 12.09.2016 (proba scrisă) ora
08,00, iar interviul, va avea loc, de
regulă, într-un termen de maximum 5
zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise. Condiții generale: Candidații trebuie să îndeplinească condițiile
prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici, republicată (r2). Conditii specifice pregătirea de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
ştiințelor economice; cunostinte de
operare/ programare pe calculator (
necesiate si nivel): Microsoft Office,
Microsoft Excel, Internet – mediu;
vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: nu este
cazul. Relații suplimentare la sediul
Primăriei comunei Victoria, telefon –
fax 0232/295120.

l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Sibiu, cu sediul în
Sibiu, Str.Morilor, nr.51A, scoate la
concurs în data de 18.08.2016, 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

CONCURSURI
l Anunţ privind ocuparea prin
examen/concurs pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de
execuţie vacante de consilier juridic II la
Compartimentul Executare silită din
cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului. În temeiul prevederilor art.
7 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi

a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
286/2011, Primăria Oraşului Horezu, cu
sediul în oraşul Horezu, str.1 Decembrie,
nr. 7 organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
unei funcţii contractuale de execuţie
vacante respectiv Consilier juridic,
treapta profesională II la Compartimentul Executare silită din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului
oraşului Horezu astfel : Data desfăşurării concursului: -selecția dosarelor
23.08.2016; - proba scrisă în data de
30.08.2016, ora 10.00; Dosarele de
înscriere se pot depune la sediul instituţiei, compartimentul resurse umane,
juridic în perioada 08.08.2016 –
22.08.2016 ora 16,00. Condiţii de participare la concurs; -Consilier Juridic,
treapta profesională II -Nr.posturi : 1;
-Nivel studii : Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în ştiințe
juridice; -Vechime: Minim 3 ani vechime
în specialitate. Calendarul concursului:
Depunerea dosarelor: termen
08.08.2016 - 22.08.2016. Selecţia dosarelor: termen 23.08.2016. Proba scrisă:
30.08.2016, ora 10.00. Depunere contestaţii proba scrisă: 31.08.2016. Afişarea
rezultatelor după contestaţii: termen
01.09.2016. Interviul: 02.09.2016 ora
11,00. Rezultatul final al concursului:
termen 05.09.2016. Bibliografia de
concurs şi actele necesare înscrierii la
concurs se afişază la sediul instituției.
Date de contact ale secretarului comisiei
Cîrstea Elena Cristina – Biroul Juridic,
Administrație locală, Resurse Umane,
Salarizare0250860190.

CITAȚIII
l Se citează paratul Agavriloaie Nistor
la Judecătoria Moineşti pentru data de
27.09.2016, dosar 3287/260/2015, obiect
divorţ, reclamanta Agavriloaie Maria.
l Scurtu Cristinel, cu ultimul domiciliu
cunoscut in Oras Slanic Moldova, str.
Magura, nr. 12, jud. Bacau, este chemat
la Tribunalul Iasi Sectia II Civila-Faliment, Str. Elena Doamna, nr. 1A, Jud.
Iasi, în ziua de 21, luna 09, anul 2016,
ora 9,00, în calitate de pârât in dosar nr.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Municipal Câmpina. Bdul. Carol I nr. 31, județul Prahova, tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr.
94337/03.08.2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală, S.F.M. Câmpina organizează la sediul din Câmpina, Bdul. Carol I nr. 31, licitație publică
deschisă în vederea vânzării următoarelor bunuri sechestrate: - În data de 18.08.2016, ora 13.00,
teren intravilan 4590 mp, situat în localitatea Telega, punct Călineț, jud. Prahova, preț de pornire
30.785 lei, proprietatea debitoarei Cacarumbas Virginica - București; - În data de 18.08.2016, ora
14.30, teren intravilan curți construcții 785 mp și construcție C1 locuință (P+E) 162 mp, situate în
localitatea Poiana Câmpina, str. Gării nr.83, jud. Prahova, preț de pornire 126.113 lei, proprietatea
debitoarei S.C. Trinacria Impex S.R.L. - Câmpina; - În data de 19.08.2016, ora 11.00, teren extravilan
5.000 mp situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/2, jud. Prahova, preț de pornire 3.125 lei; teren
extravilan 5.000 mp situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/3, jud. Prahova, preț de pornire 3.125 lei,
teren extravilan 5.000 mp situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/8, jud. Prahova, preț de pornire 3.125
lei; teren extravilan 4.500 mp situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/14, jud. Prahova, preț de pornire
2.815 lei; teren extravilan 3.700 mp situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/15, jud. Prahova, preț de
pornire 2.125 lei; teren extravilan 5.000 mp situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/23, jud. Prahova,
preț de pornire 3.125 lei; teren extravilan 5.000 mp situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/38, jud.
Prahova, preț de pornire 3.125 lei; teren extravilan 5.000 mp situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/39,
jud. Prahova, preț de pornire 3.125 lei; teren extravilan 5.000 mp situat în Valea Doftanei, T 78, P
1084/40, jud. Prahova, preț de pornire 3.125 lei; teren extravilan 5.000 mp situat în Valea Doftanei, T
78, P 1084/45, jud. Prahova, preț de pornire 3.125 lei; teren extravilan 5.000 mp situat în Valea
Doftanei, T 78, P 1084/48, jud. Prahova, preț de pornire 3.125 lei; teren extravilan 5.000 mp situat în
Valea Doftanei, T 78, P 1084/53, jud. Prahova, preț de pornire 3.125 lei; teren extravilan 5.001 mp
situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/54, jud. Prahova, preț de pornire 3.125 lei; teren extravilan
5.000 mp situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/55, jud. Prahova, preț de pornire 3.125 lei; teren
extravilan 5.000 mp situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/57, jud. Prahova, preț de pornire 3.125 lei;
teren extravilan 5.000 mp situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/58, jud. Prahova, preț de pornire
3.125 lei; teren extravilan 5.000 mp situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/60 jud. Prahova, preț de
pornire 3.125 lei; teren extravilan 5.000 mp situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/61, jud. Prahova,
preț de pornire 3.125 lei, proprietatea persoanei ﬁzice Postolache Ion pentru creanțele debitoarei
Postolache V. Ion „Sirol” PFA - Valea Doftanei, jud. Prahova; - În data de 22.08.2016, ora 13.00, teren
intravilan 213 mp, categoria de folosință curți - construcții, situat în localitatea Valea Doftanei, sat
Teșila, punct „Centru”, jud. Prahova, preț de pornire 17.366 lei, proprietatea debitoarei Stanciu Ana
Ruxandra - Ploiești, jud. Prahova; - În data de 23.08.2016, ora 13.00, autotractor Iveco tip
440E43T/75, an fabricație 2002, preț de pornire 36.135 lei; semiremorcă cisternă Magyar, an
fabricație 1999, preț de pornire 43.814 lei; autotractor Man 18 413/FLS/TG410A, an fabricație 2002,
preț de pornire 40.200 lei; autotractor Man TG 460A XXL, an fabricație 2002, preț de pornire 42.459
lei; autotractor Man 18 413 FLS/TG-A, an fabricație 2002, preț de pornire 40.200 lei, proprietatea
debitoarei S.C. Corydob Peco Serv S.R.L. - Poiana Câmpina, jud. Prahova. Prețurile de pornire a
licitației nu includ TVA. Anunțurile de vânzare pot ﬁ consultate la sediul S.F.M. Câmpina, la sediul
primăriei în raza căreia se aﬂă bunurile și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind
condițiile de participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon
0244.376010; 0244.376011, persoană de contact dl. Pavel Gheorghe.

7725/99/2009/a1*, în proces cu Cabinet
Individual de Insolvenţă Apetrei Mărioara, în cauza privind debitorul SC
Autoplus SRL, J22/195/2001, CUI
13756392, pentru angajarea răspunderii
personale conform art.138 din Legea
85/2006.
l România. Judecătoria Deta. Sediul în
Deta, str.Victoriei, nr.3A, jud.Timiş. Cod
Operator 5271. Nr.tel: 0256.390.982, fax:
0256.390.097, email: jud-deta-reg@just.
ro. Dosar nr.855/220/2016. Citaţie. Se
citează pârâtul Stefanca lon -cu ultimul
domiciliu cunoscut în Comuna Denta,
nr.306, jud.Timiş, actualmente cu domiciliul necunoscut, având calitate de
pârât, în dosarul mai sus -menţionat, cu
obiect divorţ, în contradictoriu cu reclamanta Stefanca Todora, pentru
termenul de judecată din 27.09.2016,
ora 09.00, la Judecătoria Deta, str.Victoriei, nr.3/A, jud.Timiş. Preşedinte,
Molnar Claudia. Grefier, Mihăescu
Monica.

DIVERSE
l Bordeianu Gheorghe, proprietar al
terenului situat in T 55 / 3 , parcela 51,
nr cad.10169, str Astrelor nr 65, oras
Popesti Leodeni, jud Ilfov,in suprafata
de 510,00 mp, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului FINAL pentru documentatia
PUZ- Trecere teren in intravilan pentru
construire locuinta max. P+2 E . Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov in data
de 05.08.2016 . Observatii , comentarii
se primesc in scris la Directia de urbanism din cadrul Consiliului Judetean
Ilfov, Str Ghe. Manu, nr 18, sector 1, (
tel 021 212.56.93 ) in termen de 15 zile
de la publicarea prezentului anunt.
l SC Conpet SA, titular al proiectului
«Inlocuire conducta de transport titei Ø
4 1/2" + Ø 8 5/8" Comanesti – Vermesti,
in zona parau Urmenis spate-termocentrala», anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare de
catre APM Bacau, ca nu este necesara
evaluarea impactului asupra mediului
si nu necesita evaluarea adecvata,
pentru proiectul propus a se realiza in
orasul Comanesti, judetul Bacau.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr.
23, in zilele de luni- joi, intre orele 8.0016.30 si vineri intre orele 8.00-14.00
precum si la urmatoarea adresa de
internet : http://apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de
incadrare in termen de 5 zile de la data
publicarii prezentului anunt, pana la
data de 09.08.2016.
l SC Conpet SA, titular al proiectului
«Inlocuire conducta de transport titei Ø

10 ¾” Vermesti – Targu Ocna – Rafo
Onesti, in zona SPC Bogata – Balta
Dofteana», anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este
necesara evaluarea impactului asupra
mediului si nu necesita evaluarea adecvata, pentru proiectul propus a se
realiza in comuna Dofteana, satul
Bogata, judetul Bacau. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate la
sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, in
zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si
vineri,intre orele 8.00-14.00 precum si la
urmatoarea adresa de internet : http://
apmbc.anpm.ro. Publicul interesat
poate inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare in termen
de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 09.08.2016.
l SC Tehroind Echipamente SRL cu
sediul în Bucuresti, Str.Aleea Buchetului, Nr.5-7, Sector 3, înregistrata la
ONRC-ORCTB cu CUI RO25069104
informează pe cei interesaţi că s-a depus
solicitarea pentru emiterea autorizaţiei
de mediu pentru activitatea "Fabricarea
altor articole din metal" cod CAEN
2599 desfăşurată în Bucureşti, Str.
Lucreţiu Pătrascanu, Nr.16, Sector 3.
Informaţii se pot obţine la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1,
între orele 9.00-12.00, în fiecare zi, de
luni până vineri. Propuneri sau contestaţii formulate în scris se pot depune la
sediul APM Bucureşti în termen de 10
zile de la data publicării prezentului
anunţ.
l Primăria comunei Aricestii Rahtivani
anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul Comunei
Aricestii Rahtivani pentru activităţi
nonprofit în domeniul sportiv, aferent
anului 2016 Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită
finanţare nerambursabilă de la bugetul
local al comunei Ariceştii Rahtivani,în
temeiul HCL Ariceştii Rahtivani
nr.17/2016, nr.30/2016 şi nr. 47/2016,
pentru etapa repetării procedurii de
selecţie, este 09.09.2016, ora-12,00.
Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse
se va face în perioada 12.09.201616.09.2016, de către comisia de
evaluare. Bugetul programului este de
60.000lei. Lista cu beneficiarii cărora li
s-au atribuit contracte de finanţare
nerambursabilă, va fi transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial al României partea a-VI-a, conform articolului
17 din Legea nr.350/2005. Informaţii
suplimentare cu privire la procedura de
selecţie a proiectelor pot fi obţinute la
sediul Primăriei comunei Ariceştii
Rahtivani, şi/sau la telefon
0244/380.068. Prezentul anunţ pentru
acordarea de finanţaăi nerambursabile
de la bugetul local al comunei Ariceştii

Rahtivani pentru activităţi nonprofit în
domeniul sportiv, aferent anului 2016 a
fost publicat în Monitorul Oficial al
României, nr.145 din 01.08.2016- Partea
a-VI-a.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Consiliul de Administraţie al S.C. IMSAT S.A. cu sediul în
Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr.7, corp B,
etaj 3, sector 6, avand nr. de înregistrare
la O.R.C.– J40/1015/1991, C.U.I.:
1571536, convoacă adunarea generală
extraordinară a acţionarilor la sediul
societăţii, în data de 14.09.2016, ora
10.00, pentru toţi acţionarii înregistraţi
în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei
de 01.09.2016, cu următoarea ordine de
zi: Convocarea Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor la sediul
societăţii pentru data de 14.09.2016, ora
10:00 sau 15.09.2016 ora 10:00 dacă nu
se va întruni cvorumul necesar în data
de 14.09.2016, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în registrul acţionarilor la
sfârşitul zilei de 01.09.2016, cu următoarea ordine de zi, valabilă pentru
ambele date: 1. Aprobarea facilităţilor
de credit acordate de BRD, după cum
urmează: (i) Confirmarea şi ratificarea
următoarelor contracte încheiate de
IMSAT S.A. cu BRD-Groupe Societe
Generale S.A., începând cu data de
07.07.2016, astfel: A) Contractul de
credit nr. 153/8130/2016_07.07.2016,
aşa cum acesta a fost încheiat de
IMSAT S.A. cu BRD- Groupe Societe
Generale S.A., C.U.I. 361579/1992
(„BRD”), în calitate de creditor, prin
care IMSAT S.A. („Societatea”) a
contractat un credit în valoare de EUR
27.000.000, disponibil sub formă de
linie de credit în suma de EUR
2.000.000 şi plafon pentru emitere scrisori de garanţie bancară şi acreditive în
suma de EUR 25.000.000, pentru finanţarea activităţii curente şi garantarea
obligaţiilor Societăţii („Contractul de
Credit”); B) Contract de ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare nr.
154/8130/2016_07.07.2016 („Contractul
de Garanţie”), asupra tuturor conturilor deschise de IMSAT S.A. la BRDGroupe Societe Generale S.A., precum
şi asupra tuturor soldurilor creditoare
ale acestora, pentru garantarea tuturor
obligaţiilor rezultate din Contractul de
credit. Prin această confirmare şi ratificare a Contractului de credit, a
Contractului de Garanţie, astfel cum
acestea au fost încheiate de IMSAT
S.A., Societatea aprobă, confirmă şi îşi
inşuşeşte toţi termenii şi condiţiile
prevăzute în aceste documente, pe care
Societatea le consideră valabile, obligatorii şi executabile pentru IMSAT S.A.,
astfel toate drepturile obţinute precum
şi toate obligaţiile angajate prin aceste
documente au fost şi sunt ale Societăţii.
I. Plafonul de emitere scrisori de
garanţie bancară şi acreditive în suma

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Moreni. Dosar de executare nr.
496 C. Nr. 10052 din 02.08.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de
bunuri imobile. Anul 2016, luna august, ziua 02. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 23, luna august, orele 10.00, anul
2016, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr. 6, se vor vinde prin licitație publică (licitația
a III - a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Euro Lavidor SRL, cu domiciliul fiscal
în localitatea Iedera de Sus, str. Punctul Acasă pe Vale, nr. FN, cod de identificare fiscală 25448671:
Teren extravilan în suprafață de 2645 mp, situat în localitatea Iedera - Punct Ruda - Valea Plopului,
prețul de pornire al licitației este preț de evaluare diminuat cu 50 %, respectiv suma de 6737 lei
[13473 lei - (13473lei x 50% )] (exclusiv TVA **). **) cota de taxă pe valoarea adăugată, aplicabilă
pentru pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal este de 20%, neimpozitabil conform art. 270, alin. (3), lit. b) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele:
Creditori, Sarcini; SFO Moreni, Ipotecă legală. 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 IBAN RO85TREZ2715067XXX004381, cod fiscal 15913418, 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 art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
republicată, 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 numărul de
telefon 0245.666.100. Data afișării: 05.08.2016.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
de 25.000.000 EURO va fi garantat de o
Scrisoare de Garanţie („SGB”) emisă
de SNEF S.A. Franta. Scrisoarea de
Garanţie emisă de SNEF S.A. Franta
va garanta doar Scrisorile de Garanţie
Bancară („SGB”) şi Acreditivele noi ce
se vor emite/deschide în cadrul Plafonului, precum şi SGB-urile în sold care
se vor extinde (nu şi SGB-uri în sold).
II. Aprobarea oricăror prelungiri ulterioare ale valabilităţii Contractului de
Credit încheiat de Societate cu BRD–
Groupe Societe Generale S.A., astfel
cum este menţionat la pct. (I) de mai
sus. Prelungirile se vor realiza pentru
perioade succesive de câte un an, calculate de la data semnării fiecărui act
adiţional prin care se realizează prelungirea Contractului de Credit. (ii)
Persoanele împuternicite din partea
IMSAT S.A. să semneze documentele
de credit în condiţiile de mai sus
(contracte de credit, contracte de
garanţie, orice alte documente necesare
în legatură cu creditul solicitat) sunt
următoarele: a. dl. Ioan Moga, cetăţean
român, domiciliat în Bucureşti, Str. Dr.
Grigore Mora nr. 20, sector 1, identificat
cu Cl seria RX nr. 668779, eliberată de
SPCEP S1 biroul nr.1 la data de
24.02.2015, CNP 1550306401205, în
calitate de Director General şi b. dl.
Marius- Romeo Bunea, cetăţean român,
domiciliat în Voluntari, judeţul Ilfov,
Str. Drumul Potcoavei nr. 36J, identificat cu cartea de identitate CI seria IF
nr. 142943 eliberată de SPCLEP Voluntari în data de 03.04.2007, CNP
1681021293107, în calitate de Director
Executiv Financiar. În cazul în care
cvorumul necesar nu se va întruni la
data menţionată, Adunarea Gererală
Extraordinară a Acţionarilor se va ţine
la data de 15.09.2016, ora 10, în acelaşi
loc, cu aceeaşi ordine de zi. Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea
de zi a adunării, precum şi formularele
de procură specială pot fi obţinute de la
sediul societăţii. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel:
021/316.66.00/274. Acţionarii pot participa la adunările generale personal sau
prin reprezentanţi, în baza unei procuri
speciale, conform dispoziţiilor legale.
Procura specială în original se depune
la sediul societăţii în termenul şi în
condiţiile prevăzute de lege. Acţionarii
pot vota prin corespondenţă prin utilizarea „Buletinului de vot prin corespondenţă” care poate fi obţinut de la
sediul societăţii. Buletinul de vot prin
corespondenţă trebuie transmis la
sediul societăţii până cel târziu în data
de 01.09.2016. Director General Ioan
Moga.

LICITAȚII
l Compania Energopetrol S.A. societate in reorganizare, prin administrator
judiciar Andrei Ioan IPURL, scoate la
vanzare prin licitatie, urmatoarele
bunuri: tractor rutier U651M, fabricat

in anul 1997, capacitate cilindrica 4.760
la pretul de 13.000 lei; autoutilitara
marca Ford Transit, an fabricatie 2006,
capacitate cilindrica 2402 cmc si
autoutilitara marca Ford Transit, an
fabricatie 2007, capacitate cilindrica
2402 cmc, cutie de viteza defecta,
ambele la pretul de 12.000 euro fara
TVA. Licitatia se va organiza la sediul
administratorului judiciar din Ploieşti,
Str. Gheorghe Doja, nr.30, Et.10, ap.31,
Judeţul Prahova, in data de 10.08.2016
ora 13:00, iar in cazul in care bunurile
nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramata pentru data de 12.08.2016,
15.08.2016, 17.08.2016, 19.08.2016,
22.08.2016, 24.08.2016, 26.08.2016,
29.08.2016, 31.08.2016, 02.09.2016,
05.09.2016, 07.09.2016, 09.09.2016,
12.09.2016, 14.09.2016, 16.09.2016,
19.09.2016, 21.09.2016, 23.09.2016,
26.09.2016, 28.09.2016, 30.09.2016,
03.10.2016, 05.10.2016, 07.10.2016,
10.10.2016, 12.10.2016, 14.10.2016,
17.10.2016, 19.10.2016, 21.10.2016,
24.10.2016, 26.10.2016, 28.10.2016, la
aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de
inscriere la licitatie se depun in original
la sediul administratorului judiciar
insotite de toate documentele prevazute
in regulamentul de vanzare. Inscrierea
la licitatie se poate efectua cu 48 de ore
inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe
relatii precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine de la
administratorului judiciar, la numerele
de telefon 0244597808, 0742220120,
email: office@andreiioan.ro sau pe
site-ul www.andreiioan.ro.
l Directia Silvica Galati cu sediul in
Galati, str.Stiintei, nr.95, telefon
0236/412517, fax 0236/460256, e-mail
office@galati.rosilva.ro , organizeaza pe
data de 16 august 2016, orele 10.00, la
sediul Directiei Silvice Galati din
Galati, Str.Stiintei, nr.95, licitatie intermediara pentru vanzarea de masa
lemnoasa pe picior din productia anului
2016. Tipul licitatiei este publica, cu
strigare. Licitatia este organizata si se
va desfasura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr.924/2015. Data si ora
organizarii preselectiei este 10 august
2016, orele 9.30. Data si ora limita pana
la care poate fi depusa documentatia
pentru preselectie si inscrierea la licitatie este 9 august 2016, orele 16.30.
Lista partizilor care se liciteaza, pretul
de pornire a licitatiei si pasul de strigare
pentru fiecare partida sunt afisate la
sediul organizatorului si pe site-ul
Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva,
www.rosilva.ro. Volumul total de masa
lemnoasa pe picior oferit la licitatie este
de 6020 m.c., din care: - pe natura de
produse: produse principale 6302 m.c.,
produse secundare 318 m.c. - pe specii
si grupe de specii: stejari 1252 m.c.,diverse tari 3565 m.c., diverse moi 1803
m.c. Masa lemnoasa pe picior oferita

spre vanzare nu provine din fondul
forestier proprietate publica a statului
certificat in sistem FSC. Masa lemnoasa
pe picior ramasa neadjudecata dupa
incheierea licitatiei se va putea adjudeca prin negociere, desfasurata in ziua
licitatiei, la un interval de o ora de la
inchiderea sedintei de licitatie. Negocierea se desfasoara conform prevederilor
HG nr. 924/2015, cu inscrierea prealabila a operatorilor economici care indeplinesc conditiile de participare si
inregistrarea solicitarilor la registratura
organizatorului in intervalul de o ora de
la inchiderea sedintei de licitatie.
Caietul de sarcini poate fi procurat de
la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data 8 august 2016. Alte informaţii privind organizarea şi
desfăşurarea licitaţiei: Documentele
pentru preselectie se depun la registratura organizatorului licitaţiei sau se pot
trimite prin poştă, cu inregistrare pana
la data si ora limita stabilita. Tehnologia de exploatare a partizilor oferite
la licitatie este cu utilizare de tractoare
forestiere. Neîncheierea contractului
de vânzare-cumpărare a masei
lemnoase adjudecate în termenul
maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit
prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecării
pentru masa lemnoasă respectivă şi
pierderea garanţiei de contractare
aferente. Rezilierea contractului de
vânzare-cumpărare a masei lemnoase
adjudecate din culpa exclusivă a operatorului economic adjudecatar atrage
pierderea garanţiei de contractare
aferente, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere pentru
partida al cărei contract de vânzare-cumpărare a făcut obiectul rezilierii. Pentru inf ormatii si date
suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei, Directia Silvica Galati,
compartiment fond forestier, ing.Luca
Gheorghe, telefon 0748270902.
l Municipiul Ploiesti – S.P.F.L. Ploiesti
- anunta: În temeiul art. 250 alin. (2) din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 24 luna august, anul 2016, ora
11.00, în România, judeţul Prahova,municipiul Ploiesti, str. Independentei, nr.
16, se va vinde prin licitatie urmatorul
bun imobil, proprietate a debitorului SC
Peco Stedesa SRL cu domiciliul fiscal/
sediul în România, judeţul Prahova,
municipiul Ploiesti, str. Sipote, nr. 1, bl.
151S, ap. 27 CUI-11078382, format
din: birouri si laborator avand SC de 50
mp, cladire depozitare aditivi si camera
imbuteliere avand SC de 75 mp, sopron
PSI avand suprafata construita de 15
mp, cabina poarta avand suprafata
construita de 6 mp, platforma betonata
avand SC de 250 mp, platforma pompe
avand SC de 50 mp, imprejmuire platforma betonata avand cca 100 ml, situat
in intravilanul mun. Ploiesti, str. Gageni,

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Moreni. Dosar de executare nr.
518 C. Nr. 10069 din 02.08.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri
imobile. Anul 2016, luna august, ziua 02. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 23, luna august, orele 12.00, anul 2016, în localitatea
Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr. 6, se vor vinde prin licitație publică (licitația a III - a) următoarele bunuri
imobile, proprietate a debitorului SC Eurodariland SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Iedera de Sus,
str. Principală, nr. 156, cod de identificare fiscală 25448663: Teren extravilan, în suprafață de 2690 mp,
situat în localitatea Iedera - Punct Ruda - Valea Plopului, prețul de pornire al licitației este preț de
evaluare, diminuat cu 50%, respectiv suma de 6737 lei [13473 lei - (13473 lei x 50%)] (exclusiv TVA **).
**) cota de taxă pe valoarea adăugată, aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal este de 20% neimpozitabi, conform
art. 270, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Bunurile imobile mai sus menționate
sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; SFO Moreni, ipotecă legală. 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 IBAN RO85TREZ2715067XXX004381, cod fiscal 15913418, 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 art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
republicată, când urmează să se ia masuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de
telefon 0245.666.100. Data afișării: 05.08.2016.

nr. 88, detinut in baza P.V. verbale de
r e c e p t i e n r. 4 4 / 3 1 . 1 0 . 1 9 9 4 ,
45/31.10.1994, 46/31.10.1994,
47/31.10.1994 si declaratie pentru stabilirea impozitului pe cladirii din data de
02.05.1995, fara numarul cadastral al
bunului imobil, preţ de evaluare/de
pornire al licitaţiei 87501 lei inclusiv
20% TVA, diminuat cu 25% pentru a
doua licitaţie conform art. 250, alin (11)
din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, 65626 lei
inclusiv TVA. Terenul intravilan aferent
ansamblului de bunuri imobile nu face
obiectul licitatiei acesta fiind proprietatea Municipiului Ploiesti, af lat in
administratia TCE Ploiesti,
CUI-1355770. Bunurile imobile mai sus
menţionate sunt grevate de următoarele
sarcini: sechestre executorii, inregistrate
in Registrul Digital de Transcriptiuni si
Inscriptiuni Imobiliare privind bunurile
imobile situate in localitatea Ploiesti, in
favoarea Serviciul Public Finante
Locale Ploiesti, conform proceselor
verbale de sechestru asupra bunurilor
imobile si ansamblu de bunuri nr.
39787/18.04.2011, 39789/18.04.2011,
39785/18.04.2011, 39791/18.04.2011,
11676/31.01.2012, 11675/31.01.2012,
11674/31.01.2012, 11673/31.01.2012,
65307/18.06.2014. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înştiinţeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Toti cei interesati in cumparea bunurilor sunt invitati
sa se prezinte la data stabilita pentru
vanzare si la locul fixat in acest scop, iar
pana la acel termen sa depuna documentele de participare la licitatie prevazute in caietul de sarcini pana la data de
23.08.2016, ora 16.30 inclusiv. Caietul
de sarcini poate fi achizitionat de la
Serviciul Urmarire Si Incasare Creante
Bugetare al creditorului cu sediul in
localitatea Ploiesti, str. Sos. Vestului,
(fosta scoala de soferi), nr. 19, et. 2, cam.
1. Pentru informaţii suplimentare, vă
puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon numărul 0244/582919.
l Anunţ de participare la licitaţie
pentru închirierea unor suprafeţe de
teren situate în albiile minore. 1. Informaţii generale: Administraţia Bazinală
de Apă Olt, str. Remus Bellu nr. 6, Rm.
Vâlcea, judeţul Vâlcea, cod fiscal RO
23730128; telefon: 0250/ 739.881; fax:
0250/738.255. 2. Obiectul si durata
închirierii : închiriere suprafață de teren
situat în albie minoră pentru o durată
de 2 ani . 3. Condiţiile de participare :
dovada cumpărării caietului de sarcini;
garanția de participare la licitatie – 10%
din valoarea minimă a chiriei anuale;
certificatul constatator emis de ORC,
valabil la data deschiderii ofertelor;
certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a
impozitelor si taxelor către stat inclusiv
cele locale; certificat de atestare fiscală;
cazier fiscal emis de DGFP; cazier judiciar pentru persoane juridice/fizice
valabil la data deschiderii ofertelor;
situații financiare avizate şi înregistrate
de organele competente, ale ofertantului, conform legii pentru anul anterior; fişa de informații generale privind
cifra de afaceri pe anul anterior celui în
care se inițiază procedura; declarație pe
propria răspundere că nu se află în
litigiu cu titularul dreptului de administrare. 4. Cuantumul garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei
anuale, constituită prin ordin de plată
confirmat prin extras de cont sau scrisoare de garanţie bancară în favoarea
Administraţiei Bazinale de Apă Olt. 5.
Descrierea succintă a bunului ce
urmează a fi închiriat: Închiriere suprafaţă de teren în albia minoră a râului
Olt din Jud.Olt, pentru înlăturarea
materialului aluvionar: judetul Olt.
Lotul 1 – 21.120 mp teren în albia
minoră a râului Olt (ac.Arceşti), situat
în Loc. Mamura, Jud.Olt. 6. Data, locul
şi ora limitã de primire a ofertelor:
05.09.2016 până la ora 10:00 la sediul
Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str.
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud.
Vâlcea. 7. Data şi locul deschiderii acestora: 05.09.2016 începand cu ora 10:30
la sediul Administraţiei Bazinale de Apă
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea,
jud. Vâlcea. 8. Modul de obţinere a caietului de sarcini : de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Biroul
Patrimoniu - Cadastru, contravaloarea
acestuia fiind de 1.205,81 lei. 9. Durata

în care ofertanţii rãmân angajaţi prin
termenii ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile
calendaristice de la data licitației
deschise organizată pentru atribuirea
contractului de închiriere.
l Anunt de participare la licitatie
deschisa pentru concesiune bunuri 1.
Informatii generale privind concedentul: Comuna Corni, localitatea
Corni, comuna Corni, judetul Botosani,
Cod fiscal 3748503, telefon: 0231588110,
fax: 0231588370, email: primariacornibotosani1@gmail.com, persoana de
contact: Dorneanu Dorel. 2. Informatii
generale privind obiectul concesiunii:
spatiul in suprafata construita de 87,50
mp (suprafata utila de 66,39 mp.)
compus din 3 incaperi si grup sanitar,
disponibil in cladirea Dispensarului
medical uman Corni- CF 50167, situat
in localitatea Corni,comuna Corni,judetul Botosani, cu destinatia de amenajare spatiu farmaceutic si a teren in
suprafata de 634mp. aferent spatiului
concesiunat (reprezentand cota in indiviziune din suprafata totala de 2.657
mp. aferenta Dispensarului medical
uman Corni- CF 50166), proprietate
publica a comunei Corni, judetul Botosani. 3. Informatii privind documentatia
de atribuire: 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate
pot intra in posesia unui exemplar al
documentatiei de atribuire: personal, de
la Primaria comunei Corni, judetul
Botosani, Compartiment urbanism,
achizitii publice 3.2. Denumirea si
adresa serviciului /compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se
poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul
urbanism, achizitii publice, localitatea
Corni, comuna Corni, judetul Botosani
3.3. Costul si conditiile de plata pentru
obtinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 54/2006:
costul documentatiei de atribuire este de
50,00 ei achitabil la casieria Primariei
comunei Corni 3.4. Data limita pentru
solicitarea clarificarilor: 22 august, ora
16,00 4. Informatii privind ofertele:
Ofertele vor contine si vor respecta
cerintele specificate in documentatia de
atribuire si instructiunile privind modul
de elaborare si de prezentare a acestora
4.1. Data limita de depunere a ofertelor:
26 august, ora 10. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primaria
comunei Corni, localitatea Corni,
comuna Corni, judetul Botosani, la
Registratura 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare
oferta: 1exemplar original si 1 copie 5.
Data si locul la care se va desfasura
sedinta publica de deschidere a ofertelor: 26 august 2016, ora 11,00 sala de
sedinte a Primariei comunei Corni 6.
Denumirea, adresa, numarul de telefon,
telefax si /sau adresa de e-mail a
instantei competente in solutionarea
litigiilor aparute si termenele pentru
sesizarea instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele
pentru sesizarea instantei: Tribunalul
Botosani- Sectia Contencios Administrativ, Municipiul Botosani, str. Maxim
Gorki, nr. 8, Botosani/Romania, tel.
023151379/ fax: 0231531832, tr-botosani@just.ro 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile
abilitate,in vederea publicarii:
26.07.2016
l Invitație de participare. Fundația
Centrul pentru Politici şi Servicii de
Sănătate (CPSS) – în calitate de achizitor - intenţionează să atribuie
contractul „Servicii de tipărire pentru
un manual de specialitate medicală”,
cod CPV CPV: 79824000-6 Servicii de
tipărire şi de distribuţie, prin derularea
unei proceduri simplificate, conform
prevederilor Legii nr. 98/2016. Achiziţia
serviciilor se face în cadrul şi pentru
proiectul „Îmbunătățirea calității serviciilor de urgență spitaliceşti si prespitaliceşti prin dezvoltarea şi implementarea
unui program de formare” finanțat prin
Programul de Cooperare Elvețiano-Român. Descrierea detaliată a
serviciilor, a cantităților solicitate,
precum şi toate informațiile aferente
serviciilor se regăsesc în invitația de
participare şi caietul de sarcini. Durata
contractului se va întinde până la data
de 31.08.2016, cu posibilitatea de
prelungire prin acordul părților, iar
valoarea estimată este de 70.000,00 lei
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fără TVA. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: „prețul cel mai
scăzut”, cu respectarea cerințelor invitației de participare şi caietului de sarcini.
Elaborarea ofertelor şi atribuirea
contractului se va face conform prevederilor invitației de participare, în baza
si conform căreia se va efectua selectarea ofertelor, aceasta cuprinzând
criteriile minime de calificare, detalierea
calitativă şi cantitativă a serviciilor care
se vor achiziționa, condițiile specifice ale
evaluării, precum şi termenii contractuali. Aceasta se poate descărca de la
adresa http://cpss.ro/ro/achizitii-publice.
html sau se poate solicita prin e-mail.
Invităm toți operatorii economici interesați să ne contacteze pentru orice informații suplimentare, pentru obținerea
invitației de participare şi caietul de
sarcini sau pentru clarificări, prin următoarele modalități de contact: sediul
nostru din Str. Intrarea Gădinți nr. 4,
sector 1, Bucureşti, adresa de e-mail
rvieru@cpss.ro şi infomed@cpss.ro sau
fax la nr. 021-2521794. Până cel mai
târziu la data de 12.08.2016 ora 12:00,
invităm toți operatorii economici interesați să ne transmită oferta, întocmita în
termenii prevăzuți de invitația de participare (aceasta fiind data şi ora limită
de depunere/deschidere a ofertelor).

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregistrare
B1113703 şi certificatele constatatoare
pe numele ADL Project Invest SRL cu
sediu social în Bucureşti Sectorul 5, Str.
Elefterie nr. 31, Etaj P, Ap. 1,
J40/21221/2007, CUI 22726528. Le
declar nule.
l Pierdut certificat de înregistrare
B2004857 şi certificatele constatatoare
pe numele Hoechst Chemicals SA cu
sediu social în Bucureşti, Sectorul 3,
B-dul Theodor Pallady nr. 63, atelier
mecanic C (38), J40/14224/2005, CUI
17873760. Le declar nule.
l Pierdut Proces-verbal predare-primire anexa la Contractul de construire
nr.12935/30.09.1971, pe numele Iordanescu Victoria Viorica. Il declar nul.
l Pierdut Proces-verbal predare-primire locuinta nr.20706/2/03.03.1993,
incheiat cu Romconfort SA, pe numele
Orza Mircea Gheorghe. Il declar nul.
l Pierdut Proces-verbal predare-primire apartament din 13.12.1977, pe
numele Constantinescu Polizu Monica
Ruxandra. Il declar nul.
l Pierdut Proces-verbal din 08.08.1974,
pe numele Petrovici Ecaterina. Il declar
nul.
l Declar pierdut (nul) certificat de
căsătorie pe numele Tudosie Corneliu şi
Usenco Natalia eliberat de Primăria
Sectorului 2.
l S.C. Fortune Business S.R.L., C.U.I.
17578379, J40/8653/2005 –Bucureşti,
Sector 5, declar pierdute următoarele
documente fiscale: facturier seria FRTB
nr. 51- 100 şi chitanţier seria FRTB nr.
51- 100. Le declar nule.
l Subsemnata Marinescu Ana-Maria,
declar ca am pierdut legitimatia temporara de acces in Aeroportul Henry
Coanda.

COMEMORARE

