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OFERTE SERVICIU
l SC din Bucureşti, sectorul 1,
angajază lăcătuş mecanic. Tel:
0722580090.
l Sc Oz Mine Srl angajeaza
lucrator bucatarie (spalator
vase mari). Cerinte; Limba
Romana si Limba Engleza
nivel conversational. Constituie avantaj cunoasterea bucatariei orientale. Informatii tel.
0749.112.114.
Agenţie de turism on-line
angajează agenţi de turism
cu experienţă, cunoscători
limba engleză, e-mail:
emma_hartt@yahoo.com.
l Spitalul Clinic Colentina
organizează în data de
30.05.2017, la sediul administrației spitalului, concurs
pentru ocuparea a 1 post șef
Serviciu Administrativ Tehnic,
1 post asistent medical, 1 post
asistent medical principal, 1
post registrator medical, 2
posturi de inginer SSM-PSI, 1
post auditor I, 1 post consilier
juridic I și 1 post consilier
juridic. Termenul de înscriere
este de 10 zile calendaristice de
la publicare. Conținutul dosarului și tematica concursurilor
vor fi afișate la avizierul spitalului. Informații suplimentare
la telefon: 021.319.17.80.
l Spitalul Municipal „Dr.
Gheorghe Marinescu”, cu
sediul în localitatea Târnăveni,
str.Dr.Victor Babeş, nr.2,
judeţul Mureş, organizează
concurs, conform HG
286/23.03.2011, pentru
ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: -Asistent
medical generalist, 3 posturi pe
durată nedeterminată: -un post
la secţia Chirurgie generală, un
post la secţia Pediatrie, un post
la secţia Psihiatrie Bărbați;
-Consilier juridic, la Compartimentul contencios şi legislativ,
cu atribuții în cadrul Biroului
aprovizionare-transport-achiziții publice, 1 post pe durată
nedeterminată. Concursul se
va desfăşura astfel: -selecția
dosarelor de înscriere și
afișarea rezultatelor la selecția
dosarelor de înscriere în perioada 23.05.2017-24.05.2017,
până la ora 15.00; -proba scrisă
în data de 30.05.2017, ora 9.00;
-proba practică în data de
08.06.2017, ora 9.00; -interviul
în data de 08.06.2017, ora
12.00. Condiţii generale de
participare la concurs sunt
cuprinse în art.3 din Regulamentul-cadru la Hotărârea
286/2011. Condiţii speciale de
participare la concurs pentru
posturile de asistent medical
generalist: -studii: diplomă de
bacalaureat, PL, SSD, S;
-vechime în funcţia de asistent
medical generalist de minim 6
luni. Se acceptă voluntariat.
Condiţii speciale de participare
la concurs pentru postul de
consilier juridic: studii superioare de specialitate în domeniul juridic, vechime de minim

6 luni în funcţia de consilier
juridic. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în perioada:
09.05.2017-22.05.2017, la
sediul Spitalului Municipal
„Dr. Gheorghe Marinescu”
Târnăveni, str. Dr. Victor
Babeș, nr. 2, Târnăveni, jud.
Mureș. Relaţii suplimentare la
sediul Spitalului Municipal
„Dr.Gheorghe Marinescu”
Tâ r n ă v e n i , t e l e f o n :
0265.446.161, interior: 150, fax:
0265.446.156.
l Municipiul Târnăveni, jud.
Mureș, anunţă concurs pentru
ocuparea unor funcţii publice
de execuţie vacante din cadrul
aparatului de specialitate al
primarului: 1.Inspector, clasa I,
gradul profesional debutant,
din cadrul Compartimentului
Transport Public Local; 2.
Consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul
Compartimentului Informatică; 3.Referent, clasa III,
gradul profesional superior,
din cadrul Compartimentului
Dezvoltare Urbană, Avizare şi
Coordonare. Condiţii de participare la concurs: Condiţii
generale: -candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici (r2).
Condiţii specifice: 1.Inspector,
clasa I, gradul profesional
debutant, din cadrul Compartimentului Transport Public
Local: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -fără vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului; -cunoştinţe
operare pe calculator: nivel de
bază. 2.Consilier, clasa I,
gradul profesional superior,
din cadrul Compartimentului
Informatică: -studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice
-minimum 9 ani; -cunoştinţe
operare pe calculator: nivel
avansat. 3.Referent, clasa III,
gradul profesional superior,
din cadrul Compartimentului
Dezvoltare Urbană, Avizare şi
Coordonare: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice -minimum 9
ani; -cunoştinţe operare pe
calculator: nivel de bază.
Condiţiile de desfăşurare a
concursului: -data de desfăşurare a concursului: -proba
scrisă: 08.06.2017, ora 10.00;
-proba interviu: 12.06.2017, ora
10.00; -locul de desfăşurare a
concursului: sediul instituţiei,
Municipiul Târnăveni, strada
Piaţa Primăriei, nr.7. Dosarul
de concurs se depune de către
candidaţi în termen de 20 de
zile de la data publicării anun-

ţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a. Locul
de depunere a dosarelor de
înscriere: Serviciul Organizare,
Salarizare, Resurse Umane din
cadrul Primăriei Municipiului
Târnăveni. Depunerea dosarului, relaţii suplimentare şi
formularul de înscriere la
camera nr.26 -Serviciul Organizare, Salarizare Resurse
Umane, persoană de contact:
d-na Macarie Viorica, telefon:
0265.443.400.
l Te a t r u l d e A n i m a ţ i e
Ţăndărică, cu sediul în Bucureşti, Str.Eremia Grigorescu,
nr.24, sector 1, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de
-Compartimentul Marketing
-Relații Media: -Consultant
artistic (S) IA -1 post (cercetare, documentare); -Consultant artistic (S) IA -1 post
(secretariat literar); -Consultant artistic (S) IA -1 post
(fotografie, procesare imagini),
conform HG nr.286/2011,
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri
publice. 1.Pentru consultant
artistic (S) IA, concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă
în data de 30 mai 2017, ora
10.00; -proba interviu în data
de 06 iunie 2017, ora 12.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
specifice pentru domeniul de
cercetare, documentare în
istoria artei teatrale: -studii
superioare absolvite cu
diplomă de licență, licențiat în
istoria artei; -studii de masterat
în domeniul istoria artei;
-cunoştinţe de operare/programare pe calculator, respectiv
Microsoft Office: Word, Excel,
Power Point- nivel avansat;
-cunoştinţe avansate de limba
engleză și spaniolă; -vechime în
muncă de minimum 5 ani. 2.
Pentru consultant artistic (S)
IA, concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
30 mai 2017, ora 12.00; -proba
interviu în data de 06 iunie
2017, ora 13.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice pentru
secretariat literar: -studii de
master în domeniul teatrului și
artele spectacolului; -cunoştinţe de operare/programare pe
calculator, respectiv Autocad
2d, Microsoft Office: Word,
Excel, Power Point- nivel
avansat; -vechime în muncă de
minimum 3 ani. 3.Pentru
consultant artistic (S) IA,
concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
30 mai 2017, ora 13.00; -proba
interviu în data de 06 iunie
2017, ora 14.00. Pentru partici-

parea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice pentru
fotografie, procesare imagini,
cercetare online act cultural
teatral: -studii superioare
absolvite cu diplomă de licență,
licențiat în fotografie, videoprocesare computerizată a
imaginii sau similar; -cunoştinţe de operare/programare pe
calculator, respectiv Microsoft
Office: Word, Excel, Power
Point- nivel mediu; -vechime în
muncă de minimum 5 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Teatrului de
Animaţie Ţăndărică, din Str.
Eremia Grigorescu, nr.24,
sector 1, Compartimentul
Resurse Umane. Relaţii suplimentare la sediul din Str.
Eremia Grigorescu, nr.24,
sector 1, Compartimentul
Resurse Umane/Director
adjunct, persoană de contact:
Iordache Florentina, telefon:
021.316.30.02.
l Spitalul Municipal Motru,
cu sediul în localitatea Motru,
str.Carol Davilla, nr.4, judeţul
Gorj, organizează, conform
HG 286/23.03.2011, modificată, concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante
de: -asistent medical generalist
debutant sau asistent medical
de radiologie debutant (oricare
dintre variante fără vechime),
1 post (PL/SSD/S) la Secţia
Radiologie imagistică medicală; -asistent medical principal de radiologie (minim 5
ani vechime în specialitate), 2
posturi (PL/SSD/S) la Secţia
Radiologie imagistică medicală
(computer tomograf).
Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
30.05.2017, ora 9.00; -proba
practică în data de 06.06.2017,
ora 9.00; -interviul în data de
09.06.2017, 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 și domiciliul în
România; b)cunoaște 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 adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie
sau de unităţile sanitare abilitate; f)îndeplinește condiţiile
de studii și, după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului
scos la concurs; g)nu a fost
condamnată definitiv pentru
săvârșirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii,
de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a

unei infracţiuni săvârșite 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: a)pentru postul de
asistent medical debutant din
cadrul secţiei Radiologie (se
pot înscrie asistenţi medicali
generalişti sau asistenţi medicali de radiologie) care deţin:
-diplomă de absolvire a şcolii
sanitare postliceale, diplomă
de absolvire a învăţământului
superior de 3 ani în specialitate
sau diplomă de licenţă în specialitate; -curs de radioprotecţie
valabil; b)pentru posturile de
asistent medical principal de
radiologie din cadrul secţiei
Radiologie -computer tomograf (se pot înscrie asistenţi
medicali principali de radiologie) care deţin: -diplomă de
absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a
învăţământului superior de 3
ani în specialitate sau diplomă
de licenţă în specialitate;
-diplomă de absolvire a
gradului de asistent medical
principal; -curs de radioprotecţie valabil. 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 Mun.Motru, din str.Carol
Davilla, nr.4, jud.Gorj. Relaţii
suplimentare la sediul: Spitalul
Mun.Motru, persoană de
contact: jr.Cruceru Sidonia,
telefon: 0253.410.003, fax:
0253.410.078, e-mail: crucerusidonia@yahoo.com
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Vrancea, cu sediul în Focşani,
B-dul Unirii, nr.53A, scoate la
concurs, în data de 08.06.2017,
ora 10:00 (proba scrisă), la
sediul agenţiei, următorul post
vacant: Consilier, grad profesional asistent - Înregistrare,
stabilire drepturi şomeri şi
implementare măsuri active;
Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
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: 1 an;
Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
Data de desfăşurare a concursului: 08.06.2017 – ora 10:00 –
proba scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Vrancea.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
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Satu Mare cu sediul în Satu
Mare, Str. Ghica Ion, nr.36,
scoate la concurs, în data de
12.06.2017, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant:
Inspector, grad profesional
principal - Compartiment
Execuţie bugetară, financiar,
contabilitate şi administrare
fond de garantare pentru plata
creanţelor salariale – AJOFM
Satu Mare; Condiţii specifice
de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie 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 știință: științe
economice; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 5
ani; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet; Iniţiativă şi creativitate, capacitate
de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 12.06.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –
III– a, la sediul AJOFM Satu
Mare.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Buzău cu sediul în Buzău, Str.
Ion Băiescu, bl. 3A, parter
scoate la concurs, în data de
12.06.2017, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant:
Inspector, grad profesional
asistent - Compartiment
Analiza Pieței Muncii,
Programe de Ocupare și
Implementare Măsuri Active
din cadrul AJOFM Buzău;
Condiţii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie 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 economice;
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 12.06.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –
III– a, la sediul AJOFM
Buzău.
l Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” cu
sediul în Iaşi, Aleea Grigore
Ghica Vodă, nr.41A, organizează concurs pentru ocuparea
a 7 (șapte) posturi de Cercetător ştiinţific, în următoarele
domenii: Chimia polimerilor,

14

ANUNȚURI

Fizica polimerilor, Biomateriale cu respectarea Legii
319/2003 şi criterii ICMPP.
Dosarele de concurs se vor
întocmi conform instrucțiunilor aprobate și se depun în
termen de 30 zile de la data
publicării anunţului. Informaţii suplimentare se pot
obţine la Serviciul Resurse
Umane al Institutului, telefon:
0232-260.332, 0232-260.333,
0232-260.334, interior: 126,168,
sau email: balan.catalina@
icmpp.ro
l Institutul Naţional de
Cercetare- Dezvoltare pentru
Optoelectronică INOE 2000 cu
sediul în Str. Atomiştilor,
nr.409, Oraş Măgurele, Jud.
Ilfov scoate la concurs: -1 post
de referent cu studii superioare, cu contract individual de
muncă pe durată nedeterminată cu următoarele cerinţe:
•Studii superioare de lungă
durată în comunicare/ media
sau filologie, •Înţelegerea
planului de lucru al unei publicaţii ştiinţifice, •Experineţa
profesională de minim 5 ani
într-o redacţie, •Bune abilităţi
de operare pe calculator în
programe ca: Windows, Ms.
Office (Word, Excel), Outlook,
•Cunoştinţe de utilizare a
bazei de date Web of Science,
•Cunoaşterea unei limbi
străine: engleza, franceza,
•Atenţie concentrată şi distributivă, aptitudini de comunicare şi înţegrare în
colectivitate, •Competenţe/
cunoştinţe- capacitate de organizare a muncii proprii, de
gestionare a timpului, de
asumare a responsabilităţilor.
Locul desfăşurării concursului:
la sediul INOE 2000 din str.
Atomiştilor, nr.409, Oraşul
Măgurele, Jud. Ilfov. Înscrierea
la concurs se face în termen de
30 zile de la data publicării
anunţutui în ziar. Dosarul de
concurs se depune la Secretariatul INOE 2000 din str.
Atomiştilor, nr.409, Oraşul
Măgurele, Jud. Ilfov. Relaţii la
telefon: 021/457.45.22.
l Primăria comunei Cernica,
județul Ilfov organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea funcției contractuale
de conducere vacantă de Şef
Serviciu- Serviciul Public de
Administrare a Domeniului
Public şi Privat al comunei din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
C e r n i c a , j u d e ț u l I l f o v.
Concursul se organizeazã la
sediul Primăriei comunei
Cernica, județul Ilfov, în data
de 6 iunie 2017, la ora 11.00proba scrisã şi 8 iunie 2017
-interviul şi proba practică.
Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în
termen de 10 zile lucrãtoare de
la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul
Primăriei comunei Cernica,
jude ț Il fov. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conțină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 6

din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul Primăriei
comunei Cernica, județ Ilfov.
Cerințe: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe
economice, ştiinţe juridice sau
administrative; -studii de
masterat sau postuniversitare
absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
în condiţiile legii; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
minimum 2 ani; -cunoştinţe de
operare pe calculator– nivel de
bază. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primãriei
comunei Cernica, județ Ilfov şi
la nr. de telefon (021)369.53.08,
persoană de contact: Simion
Paula Claudia.
l Primăria Sectorului 6 organizează concurs/ examen
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, astfel: •1
post de administrator gradul I
din cadrul Serviciului Logistică
şi Administrativ. Concursul se
organizează la sediul Primăriei
Sectorului 6: proba scrisă în
data de 30.05.2017, orele 10.00.
Interviu: data şi ora vor fi
comunicate ulterior. Dosarele
de înscriere se pot depune în
termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării în Monitorul
Oficial partea a III-a, la sediul
Primăriei Sectorului 6 şi
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute
la art. 6 din H.G. 286/2011.
Data limită de depunere a
dosarelor este 19.05.2017.
Condiţiile de participare şi
bibliografia se afişează la sediul
şi pe site-ul Primăriei Sector 6
www.primarie6.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei Sector 6,
Serviciul Managementul
Resurselor Umane, persoana
de contact- secretarul comisiei
de concurs, et. 1, cam. 32 sau la
tel./ fax 0376.204.439.
l Primăria Comunei Bălţaţi,
judeţul Iaşi, organizeaza
concurs pentru ocuparea a 3
(trei) posturi de natură
contractuală, vacante pe perioadă nedeterminată, (posturi
unice) consilier -studii superioare, grad profesional debutant,
în
cadrul
Compartimentului Agricol și
Fond Funciar, referent -studii
medii, treapta profesională II,
în cadrul Compartimentului
Achiziții Publice, Patrimoniu,
Licitații și șofer (autogreder,
buldoexcavator și alte utilaje)
–studii medii, treapta profesională I, în cadrul Serviciului
Public de Gospodărie Comunală. Condițiile de desfășurare
a concursului sunt urmatoarele: -proba scrisă pentru toate

LUNI / 8 MAI 2017
cele trei posturi se va desfășura
în data de 30 mai 2017, ora
10.00, la sediul Primăriei
Comunei Bălţaţi, judeţul Iaşi.
Dosarele de înscriere se vor
depune până pe data de 23 mai
2017 inclusiv, ora 16.00, la
sediul Primăriei comunei
Bălţaţi, sat Bălţaţi, comuna
Bălţaţi, la doamna secretar
Mirela Silion. Condițiile de
desfășurare a concursului,
condițiile de participare la
concurs, bibliografia și actele
solicitate candidaților pentru
dosarul de înscriere sunt afișate
la sediul Primăriei comunei
Bălţaţi. Relaţii suplimentare la
telefon nr. 0232/717249,
0232/717247.
l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copil u l u i S e c t o r 6 d i n s t r.
Cernișoara nr. 38-40, sector 6,
organizează concurs pentru
ocuparea a 16 posturi contractuale de execuție vacante,
perioada nedeterminată, în
data de 12.06.2017 ora 10.00
proba scrisă/ practică şi interviul pe 16.06.2017 ora 10.00.
Posturi și cerinţe de participare la concurs: Serviciul
Evaluare Comlexă Persoane
Adulte cu Handicap •2 posturi
medic -studii superioare absolvite cu diplomă de licență în
domeniul Medicină; -certificat
membru Colegiul Medicilor
din Romania; -certificat medic
specialist eliberat de Ministerul Sănătății; -poliță de
Asigurare pentru Răspundere
Civilă Profesională; -vechime
-minimum 3 ani. Centrul
pentru Persoane Vârstnice
,,Floare Rosie,, •3 posturi
kinetoterapeut/ fiziokinetoterapeut; -studii superioare
absolvite cu diplomă de licență
în domeniul kinetoterapie;
-vechime: nu este cazul. •1
post asistent medical -studii
postliceale/ medii/ superioare
cu diplomă de absolvire în
specialitatea asistent medical
balneofizioterapie-masaj;
-certificat membru
O.A.M.G.M.A.M.R.; -aviz
anual pentru autorizarea exercitării profesiei; -vechime: nu
este cazul. •1 post infirmieră-studii generale/ medii;
-certificat calificare infirmieră/
îngrijire bătrâni sau adeverință
prin care să dovedească faptul
că participă la cursuri de calificare infirmieră; -vechime: nu
este cazul; -se lucrează în ture.
Centrul de Reabilitare şi Recuperare Neuropsihică Uverturii
•1 post kinetoterapeut -studii
superioare absolvite cu
diplomă de licență în domeniul kinetoterapie; -vechime:
nu este cazul. •2 posturi
inspector specialitate (atribuții
de educator) -studii superioare
absolvite cu diplomă de
licență; -vechime: nu este
cazul. •1 post asistent medical
-studii postliceale/ medii/ superioare cu diplomă de absolvire
în specialitatea asistent
medical generalist; -aviz anual
pentru autorizarea exercitării
profesiei; -vechime: nu este

cazul; -se lucrează în ture. •4
posturi infirmieră -studii generale/ medii; -certificat calificare
infirmieră/ îngrijire bătrâni sau
adeverință prin care să ateste
faptul că participă la cursuri
de calificare infirmieră; -vechime:nu este cazul; -se lucrează
în ture. Centrul pentru Copii
cu Dizabilități ,,Domnița
Bălașa,, •1 post îngrijitoare;
-studii generale; -vechime: nu
este cazul; -se lucrează în ture.
Dosarul de înscriere la concurs
se depune în perioada
09.05.2017 –22.05.2017 ora
16.00 la sediul D.G.A.S.P.C.
Sector 6 București şi trebuie să
conţină în mod obligatoriu
documente prevazute la art. 6,
sect. 2, conform H.G.
nr.286/2011* actualizată.
Concursul se va desfășura în
str. Floare Rosie nr.7A- București- sector 6. Condiţiile de
desfăşurare a concursului sunt
afișate la sediul instituției şi pe
pagina de internet www.asistentasociala6.ro. Relații suplimentare la tel. 021/745.72.37
int. 133.

PRESTĂRI SERVICII
l Campania "Stiu care sunt
drepturile mele". Daca sunteti
persoana juridica sau chiar
persoana fizica, trebuie sa stii
care sunt drepturile tale juridice. Noi te ajutam! In 2017
sunt schimbari majore in legislatia din Romania. Va putem
ajuta cu intelegerea legislatiei
destul de stufoase si complexe.
Campanie sustinuta de avocat
Coltuc Marius. www.coltuc.ro;
email: avocat@coltuc.ro; Puteti
sa scrieti pe whatsapp
0745.150.894

VÂNZĂRI CASE
Vând casă modestă, cu
grădină și curte, în Băile
Olănești, str. T. Vladimirescu,
nr 90. Preț și detalii la fața
locului. Telefon: 0765/039813.

CITAȚII
l Green Olanrewaju, cetăţean
nigerian, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Germania, Augsburg, Wertinger str, nr. 101,
86156, este citat pe data de
08.06.2017 la Judecătoria
Turda în dos. nr.6491/328/2016
în calitate de pârât.
l Pârâta Zîmbrea Alexandra-Florentina este citată la
Judecătoria Turnu Măgurele,
în dosarul nr. 1014/329/2017,
obiectul fiind stabilire domiciliu minor, exercitare autoritate părintească, reclamant
fiind Nicolae Valentin. Dosarul
se află în procedură prealabilă.
l Se citeaza Pungaciu Gelu
Ilie domiciliat in Com. Adanceni, Jud. Botosani, la Judecatoria Chisineu Cris jud. Arad,
pentru data de 24.05.2017, sala
3, in dosar nr. 257/210/2017, in
proces de divort cu Pungaciu
Adriana.

l Ceranu Doru cu ultimul
domiciliu în Tg-Jiu, str. Minerilor, bl.9, sc.3, et.1, ap.58, Gorj,
este chemat în instanţă camera
Sala5, în ziua de 24.05.2017,
Complet C12, ore 11.30, în
calitate de pârât, în proces cu
Ceranu Ileana, cu domiciliul
ales la Cabinet Avocat Breazu
Claudia Mădălina, în calitate
de reclamantă pentru divorţ în
dosarul nr.1295/318/2017, al
Judecătoriei Tg-Jiu.

l Numitul Ivan Liviu- Gabriel
cu ultimul domiciliu cunoscut
în mun. Iaşi, str. Drobeta nr.8,
bl. Q5, sc.A, este citat la data
de 24.05.2017, ora 8.30, la
Judecătoria Iaşi cu sediul în
Iaşi, str. Anastasie Panu nr.25,
secţia Civilă, Completul 12 M,
în calitate de pârât în dosarul
34455/245/2016, având ca
obiect divorţ fără minori în
contradictoriu cu reclamanta
Ivan Maria- Elena.

l Mostenitorii legali şi testamentari ai defunctei Cupa
Calipsina, decedată la data de
12.05.1993, cu ultimul domiciliu în Bucuresti, Prel. Ferentari nr. 20, sector 5, sunt
chemaţi în data 20.06.2017 ora
10.00, la sediul biroului notarial Pisano Claudia Elena, din
Bucuresti, str. C.C. Arion nr.14,
ap.1, sector 1, în vederea
dezbaterii succesiunii. În caz
de neprezentare se va acţiona
în conformitate cu prevederile
legale. Relaţii tel/fax
021.420.34.78

l Ichim Elena domiciliată în
Petroşani, str.Aviatorilor,
bl.16/44, chem în judecată pe
pârâtul Ichim Mihai, cu
ultimul domiciliu comun ,
pentru desfacerea căsătoriei, în
dosar nr.5117/2781/2016, cu
termen de judecată la data de
25.05.2017, aflat pe rolul Judecătoriei Petroşani.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copil u l u i Vâ l c e a c h e a m ă î n
judecată pe numiţii: Mara
Aurel si Mara Claudia Elena,
domiciliaţi in com. Francesti,
sat Cosani, jud. Valcea, în calitate de intimaţi în dosarul civil
nr. 1611/90/2017, cu termen de
judecată în data de 12.05.2017,
având ca obiect înlocuire
măsură de protecţie specială,
af lat pe rol la Tribunalul
Vâlcea.
l Numitul Ifrim Ionel cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Brăila, strada Alexandru
Vlahuţă nr. 107, judeţul Brăila
este citat la Judecătoria Brăila
pentru data de 25 mai, ora
12.00, Sala 1 Judecătorie,
Complet cc 1 civil, în calitate
de pârât în dosarul civil nr.
693/196/2017, în contradictoriu
cu reclamanta SC Compania
de Utilităţi Publice „Dunărea”
Brăila SA.
l SC Mondopet SRL, cu sediul
în Craiova, strada 22 Decembrie 1989, nr.2, bloc 32, scara 1,
ap.8, J16/21/2007,
RO20439940, sunteţi chemată
la Judecătoria Craiova,
Complet Ccom2, în data de 12
mai 2017, ora 8.30, în calitate
de pârâtă, în proces cu RNP
Romsilva- Direcţia Silvică Dolj,
în calitate de reclamant,
obiectul dosarului
nr.2074/215/2017 fiind pretenţii.
l Se citează Tako Elisabeta cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Piața Libertății, nr.13A, loc.
Sfântu Gheorghe, jud.
Covasna, pentru data de
23.05.2017, ora 09,00 la Judecătoria Sfântu Gheorghe,
camera 34, Complet C3, în
dosarul nr.681/305/2017 în
calitate de pârât, în proces cu
Gospodărie Comunală SA în
calitate de reclamant pentru
neplata obligaţiilor contractuale.

l Se citeaza pratul Schauer
Peter Micael in proces cu
SCHAUER Laura in dosar
nr.70/246/2016 al Judecatoriei
Ineu avand ca obiect divort,
pentru termenul din 14 iunie
2017.
l Având în vedere că prin
acţiunea civilă ce face obiectul
dosarului nr. 4446/55/2017 al
Judecătoriei Arad, petentii
Mirza Elisabeta si Mirza
Florea, domiciliati in Siria, sat
Galsa, nr. 768 jud. Arad solicită
dobândirea prin uzucapiune a
dreptul de proprietate asupra
imobilului situat in sat Galsa
comuna Siria, nr. 768, jud.
Arad, inscris in CF 306742
Siria, nr.top 2701-4/1/38,
asupra căruia este mentionat
în cartea funciară ca proprietar Ardelean Istvan
Gheorghe, invităm pe toti cei
interesaţi să facă opoziţie faţă
de această acţiune, în termen
de 1 lună de la afisarea
prezentei, in caz contrar
urmand a se trece la judecarea
cauzei. Termen de judecata
fixat in cauza; 08.06.2017, sala
145, ora 8.30.
l Se citează Teodorescu
Frumosu Alexandru Tadeus,
Frumosu Mihail şi Iacobescu
Gheorghe la Judecătoria
Roşiorii de Vede, str. Mărăşeşti,
Nr. 52, judeţul Teleorman, în
data de 08.06.2017, la ora 8.30,
în dosarul 899/292/2014 având
ca obiect hotărâre care să ţină
loc de act autentic de vânzare-cumpărare.
l Vutka Ilia al lui Gligor și
soția Csirebe Szuszana a lui
Nikulae, Vutka Laszlo sunt
citați la Judecătoria Turda în
data de 18.05.2017, în D.C. nr.
6155/328/2016, având ca obiect
uzucapiune și succesiune.
l Comuna Breaza prin
Primar, cu sediul în comuna
Breaza, str. Principală, nr. 115,
judeţul Suceava, cod postal
727055, tel. fax: 0230/574806,
e.mail: primariabreazasv@
yahoo.com, CIF 4326736,
reprezentată legal prin Primar
– Lesenciuc Gheorghe, cheamă

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
în judecată pe pârâtul Litu
Dumitru a lui Stefan, în
dosarul civil nr. 641/206/2017,
având ca obiect prestaţie tabulară, aflat pe rolul Judecătoriei
Câmpulung Moldovenesc, cu
termen de judecată la data de
31 mai 2017.
l Comuna Breaza prin
Primar, cu sediul în comuna
Breaza, str. Principală, nr. 115,
judeţul Suceava, cod postal
727055, tel. fax: 0230/574806,
e.mail: primariabreazasv@
yahoo.com, CIF 4326736,
reprezentată legal prin Primar
– Lesenciuc Gheorghe, cheamă
în judecată pe pârâtul Litu
Dumitru a lui Stefan, în
dosarul civil nr. 641/206/2017,
având ca obiect prestaţie tabulară, aflat pe rolul Judecătoriei
Câmpulung Moldovenesc, cu
termen de judecată la data de
31 mai 2017.

DIVERSE
l Mlenajek Andrei, in calitate
de reprezentant al beneficiarilor
proiectului
P.U.Z-,,introducere teren in
intravilan, dezmembrare,
construire locuinte individuale
P+2+M’’, in Judet Ilfov, Oras
Otopeni, T11, P243/29, 212,
212/23, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului
Consultativ al CJ. Ilfov. Documentatia putand fi consultata
pe site-ul Consiliului Judetean
Ilfov. Observatii/ comentariile
si sugestii se primesc in scris la
Biroul de Urbanism in cadrul
Consiliului Judetean Ilfov, cu
sediul in municipiul Bucuresti,
str.Gheorghe Manu, nr.18,
sector 1 (tel. 021/212.56.93), de
luni pana vineri, intre orele
09:00 – 14:00, incepand cu data
de 08.05.2017.
l Lichidatorul judiciar Dinu,
Urse Și Asociații SPRL notifică
creditorii cu privire la deschiderea procedurii simplificate a
insolvenței prevăzută de Legea
nr. 85/2014, împotriva debitoarei S.C. Alomed Health
S.R.L. cu sediul în Ploiești, Str.
Gh.Gr. Cantacuzino nr.149,
județul
Prahova,
J29/1282/2009, CUI 25859189,
în dosarul 2605/105/2017 aflat
pe rolul Tribunalului Prahova,
Secția a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanțelor asupra averii debitorului -24.05.2017, termenul de
verificare a creanțelor, de
întocmire, afișare și comunicare a tabelului preliminar de
creanțe 02.06.2017, termenul
de definitivare a tabelului
creanțelor -27.06.2017. Următorul termen de judecată a fost
fixat pentru data de
06.09.2017. Pentru relații:
021.318.74.25.
l Comuna Ciocăneşti, cu
sediul în comuna Ciocăneşti,
județul Suceava, cod poștal:
727120, cod fiscal: 14953600,

tel./fax: 0230.578.135,
e-mail: p_ciocanesti@yahoo.
com, în conformitate cu Legea
nr.350/2005, privind regimul
finanțărilor nerambursabile, cu
modificările şi completările
ulterioare, anunţă: Programul
anual al finanţărilor nerambursabile din fonduri publice ale
Comunei Ciocăneşti pentru
anul 2017 este în sumă de
totală 100.000Lei şi este
destinat în întregime pentru
susţinere culte religioase recunoscute de lege, conform HCL
nr.18/10.04.2017.
l S.C. OLY Recycling S.R.L.
-C.U.I. 34304250, punct de
lucru: oraş Chitila, T41,
P181/42, nr. cod 54265, Ilfov,
titular al activităţii Comerţ cu
ridicata al deşeurilor şi resturilor anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
obţinere a autorizaţiei de
mediu pentru activitate. Informaţiile privind potenţialul
impact asupra mediului al
activităţii pot fi consultate la
sediul A.P.M. Ilfov, str. Lacul
Morii nr. 1, sector 6, Bucureşti,
tel. /fax: 340.15.21/
0746.248.440 în zilele de lunijoi orele 9-13. Propuneri sau
contestaţii se pot depune la
sediul A.P.M. Ilfov în termen
de 10 zile de la data publicării
prezentului anunţ.
l 1.Oraşul Jibou, adresa: oraş
Jibou, str. 1 Decembrie 1918,
nr. 4, Jud. Sălaj, Cod de înregistrare fiscală: 4494926, tel.
0260.644.558, fax:
0260.641.300, e-mail:
primaria_jibou@yahoo.com.
2.Reglementări legale privind
acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr.350/2005,
privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, modificată prin OUG
nr. 84/2008. Ordinul nr.
130/2006, privind finanţarea
nerambursabilă din fonduri
publice a proiectelor asociaţiilor culturale locale, judeţene şi
ale municipiului Bucureşti,
HG nr.1447/2007, privind
aprobarea normelor financiare,
şi HCL Jibou nr. 33/2017,
privind aprobarea bugetului
local al oraşului Jibou pe anul
2017. 3. Domeniul de aplicare:
activităţi culturale şi educaţie,
social, sport. 4.Categorii de
solicitanţi: pot participa:
persoane fizice sau juridice
fără scop patrimonial, organizaţii neguvernamentale înfiinţate în baza OG 26/2000, cu
privire la asociaţii şi fundaţii,
cu modificările şi completările
ulterioare, cu activitate în
domeniul culturii, cu personalitate juridică română cu sediul
/filiala, în oraşul Jibou sau care
desfăşoară sau au desfăşurat
în ultimul an activităţi cu
caracter cultural în oraşul
Jibou, de care au beneficiat sau
beneficiază cetăţenii oraşului
Jibou, activitate dovedită prin
înscrisuri oficiale actualizate,
care iniţiază şi organizează

programe şi acţiuni de interes
public local, în domeniile
pentru care se aplică
programul. 5.Suma alocată:
Nr.Crt.; Domeniul; Suma;
Capitol bugetar: 1.; Cultură şi
educaţie; 20.000 Lei; 67.02. 2.;
Social; 20.000 Lei; 68.02. 3.;
Sport; 90.000Lei; 67.02. 6.
Durata finanţării: anul 2017. 7.
Criteriile şi condiţiile de acces
la fondurile publice sunt cele
prevăzute în Legea
nr.350/2005, privind regimul
finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de
interes general, iar Criteriile
specifice şi de evaluare şi
formularele sunt prevăzute în
anexa la HCL Jibou
nr.37/28.03.2017: Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la
bugetul local, acordate în baza
Legii 350/2005, privind finanţările nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes
general pentru anul 2017,
documentaţia putând fi accesată pe site-ul orașului Jibou:
www.primariajibou.ro, la secţiunea Noutăţi în site. Având în
vedere întârzierea cu care s-a
aprobat HCL 37/2017 şi apropierii evenimentelor culturale,
a competiţiilor sportive, Oraşul
Jibou, uzând de art. 20, alin.
(2) din L350/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
reduce numărul de zile între
data publicării anunțului de
participare şi data-limită
pentru depunerea documentației de la 30 zile la 15 zile. 8.
Data şi ora-limită de depunere
a proiectelor: 25.05.2017, ora
12.00. 9.Perioada de evaluare și
selecția proiectelor: 26.05.201702.06.2017. Relaţii la tel.
0260.644.558 (persoană de
contact: Opriş Maria).
Programul anual al finanțării
nerambursabile a fost publicat
în Monitorul Oficial, Partea a
VI-a, numărul 84/05.05.2017.
l Comuna Cernat, Cernat, sat
Cernat, nr. 456, județul
Covasna, cod fiscal: 4404338,
tel. 0267.367.501, fax:
0267.367.488, e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com, comunacernat@yahoo.com.
Comuna Cernat, prin Consiliul
Local Cernat, anunță concurs
de proiecte în baza Legii
nr.350/2005, pentru proiectele
desfășurate în anul 2017,
pentru programele, proiectele
culturale, de sport și tineret,
culte, după cum urmează: Solicitanții trebuie să fie persoane
fizice sau persoane juridice
fără scop patrimonial -asociații
ori fundații constituite
conform legii -sau culte religioase recunoscute conform legii.
Sprijinul minim acordat la
toate proiectele este de
1.000Lei, iar aportul propriu
necesar este de minim 20% din
valoarea sumei acordate. Un
solicitant poate să depună cel
mult 3 proiecte. La elaborarea
documentațiilor și la derularea
finanțării se vor avea în vedere

prevederile Legii nr.350/2005,
privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit de interes
general. La prezentarea proiectelor privind programele şi
proiectele culturale și de tineret
se vor avea în vedere prevederile OG nr. 51/1998, privind
îmbunătățirea sistemului de
finanțare a programelor şi
proiectele culturale, aprobată
prin Legea nr.245/2001, modificată și completată prin OG nr.
2/2008, respectiv prevederile
Legii Tinerilor nr. 350/2006. La
proiectele pentru programe și
manifestări sportive se vor
avea în vedere prevederile
Legii 69/2000, a educației fizice
și sportului, cu modificările și
completările ulterioare, Ordinului Agenției Naționale
pentru Sport nr. 130/2006, a
Hotărârii nr. 1447/2007,
privind aprobarea Normelor
financiare pentru activitatea
sportivă. Finanțarea cheltuielilor instituțiilor de cult se
realizează conform prevederilor OG nr. 82/2001, aprobată
prin Legea nr. 125/2002 și a
HG nr. 1470/2002. În conformitate cu art.20, alin.2 din
Legea nr. 350/2005, din motive
de urgenţă, respectarea termenului prevăzut la alin.(1) ar
cauza prejudicii autorităţii
finanţatoare, aceasta are
dreptul de a accelera aplicarea
procedurii de selecţie de
proiecte prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai
puţin de 15 zile. Motivele reducerii termenului prevăzut la
alin.(2) se datorează faptului
că unele proiecte propuse spre
finanțare se derulează în
semestrul I al anului 2017.
Data-limită de depunere a
proiectelor până la data de
31.05.2017, ora 14.00. Proiectele pot fi depuse personal la
registratura Primăriei
Comunei Cernat sau expediate
prin poștă cu sosire până la
data și ora depunerii. Informații suplimentare pot fi obținute la Primăria Comunei
Cernat, Compartimentul
Relații cu Publicul, 527070,
Cernat, nr. 456, tel./fax:
0267.367.501, e-mail: comunacernat@yahoo.com și csernatonkozseg@yahoo.com.
Documentația poate fi descărcată de pe site-ul: www.csernaton.ro. Bugetul finanțării
nerambursabile aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.
13/30.03.2017 este de
140.000Lei, defalcat pe
domenii de activitate astfel:
50.000Lei pentru sport și
tineret, 40.000 Lei pentru
cultură și 50.000Lei pentru
culte. Finanțarea nerambursabilă acordată din fonduri
publice unui beneficiar se va
face în baza unui contract de
finanțare nerambursabilă
încheiat între Consiliul Local
Cernat și beneficiar, în urma
aplicării procedurii selecției
publice de proiecte. Selecția
ofertelor se realizează de către
comisia de selecție constituite

la nivelul Consiliului Local
Cernat, respectiv Comisia
pentru activităţi economico-financiară, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţia mediului şi turism și
Compartimentul achiziții
publice, conform legislației în
vigoare. Perioada de selecție și
evaluarea proiectelor: 06-09
iunie 2017. Programul anual al
finanțării nerambursabile a
fost publicat în Monitorul
Oficial, Partea a VI-a, nr.
84/05.05.2017.

SOMAȚII
l Prin cerera inregistrata sub
dosar nr. 387/246/2017 petentul
Boiciuc Ion domiciliat in
Pincota, Str. Soarelui nr. 145,
jud. Arad, cu domiciliul procesual ales in Arad, B-dul
General Vasile Milea, nr. 41,
ap. 2/a, jud. Arad, solicita
inscrierea dreptului de proprietate pe titlu de uzucapiune,
asupra imobilului teren arabil
intravilan inscris in CF nr.
302490 Pincota, cu nr. top
2275/d/210, in suprafata de
1079 mp. Reprezentand loc de
casa, imobil asupra caruia figureaza ca proprietar tabular
defunct Cociuba (cas. Ardelean) Sida (Persida) care a
decedat la data de 15 noiembrie 1960. Petentul sustine ca
foloseste acest imobil de peste
20 de ani, prin jonctiunea posesiei. In urma acesteia sunt
somatic, in temeiul art. 130 din
Decretul-Lege nr. 115/1938,
toti cei interesati sa inainteze
de indata opozitie la Judecatoria Ineu deoarece in caz
contrar, in termen de o luna de
la aceasta ultima publicare se
va proceda la o luna de la
aceasta ultima publicare se va
proceda la solutionarea cererii.

LICITAȚII
l Primăria Comunei Muşăteşti, judeţul Argeş, organizează în data de 24.05.2017,
ora 11.00, licitaţie în vederea
concesionării pentru o perioadă de 7 ani a suprafeţelor de
teren categoria pajişti permanente care aparţin UAT Muşăteşti. Documentaţia de
atribuire se poate obţine în
format scris de la sediul UAT
Muşăteşti, biroul secretariat în
urma achitării contravalorii
acesteia (20Lei). Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor
este 12.05.2017, ora 12.00.
Ofertarea se face pe trupuri de
păşune conform caietului de
sarcini. Data-limită de depunere a ofertelor este 24.05.2017,
ora 10.00. Oferta trebuie
depusă în două exemplare
(original şi copie). Informaţii
suplimentare se pot obţine de
la biroul secretariat -David
Maria.
l În baza HCL nr.29 din 28
aprilie 2017, Primăria
Comunei Iecea Mare, cu sediul
în localitatea Iecea Mare, str.
Principală, nr. 127A, judeţul
Timiş, organizează în data de
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29.05.2017, la sediul Primăriei,
str. Principală, nr. 127/A, din
comuna Iecea Mare, judeţul
Timiş, licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea unor
terenuri aflate în proprietatea
comunei Iecea Mare -domeniul
privat, înscrise în: -CF nr.
401374, nr.cadastral 401374, de
la nr.11, în suprafaţă totală de
1.169 mp, preţul minim de
pornire a licitaţiei este de 2,15
Euro/ mp, fără TVA, iar
garanţia de participare este de
1.143,60 Lei, ora 9.00-9.30; -CF
nr. 400874, nr.cadastral 400874,
de la nr.59, în suprafaţă totală
de 1.797 mp, preţul minim de
pornire este de 2,15 Euro /mp,
fără TVA, iar garanţia de
participare este de 1.758 Lei,
ora 9.30-10.00; -CF nr.401645,
nr. cadastral /top: 119-120/a/1,
de la nr.91, în suprafaţă totală
de 611 mp, preţul minim de
pornire este de 2,15 Euro /mp,
fără TVA, iar garanţia de
participare este de 597,70 Lei,
ora 10.00-10.30; -CF nr.
400796, nr. cadastral /top:
248/a/2-249/b, de la nr.179, în
suprafaţă totală de 1.798mp,
preţul minim de pornire 1,56
Euro /mp, fără TVA, iar
garanţia de participare este de
1.248 Lei, ora 10.30-11.00; -CF
nr. 401430, nr. cadastral
401430, de la nr.315, în suprafaţă totală de 1.909 mp, preţul
minim de pornire este de
2,15Euro/mp, fără TVA, iar
garanţia de participare este de
1.867,50 Lei, ora 11.00-11.30;
-CF nr. 400802, nr. cadastral /
top: 513/a/1-514/a, de la nr.415,
în suprafaţă totală de 345 mp,
preţul minim de pornire este
de 2,15 Euro/mp, fără TVA, iar
garanţia de participare este de
337,50 Lei, ora 11.30-12.00;
-CF nr. 401343, nr. cadastral:
401343, de la nr.451, în suprafaţă totală de 1.093 mp, preţul
minim de pornire este de 2,15
Euro /mp, fără TVA, iar
garanţia de participare este de
1.069,30 Lei, ora 12.00-12.30;
-CF nr. 401375, nr. cadastral:
401375, de la nr.501A, în
suprafaţă totală de 1.169 mp,
preţul minim de pornire este
de 2,15 Euro/mp, fără TVA, iar
garanţia de participare este de
1.143,60Lei, ora 12.30-13.00;
-CF nr. 401431, nr. cadastral:
401431, de la nr.691, în suprafaţă totală de 950 mp, preţul
minim de pornire este de 2,15
Euro /mp, fără TVA, iar
garanţia de participare este de
929,40 Lei, ora 13.30-14.00;
-CF nr. 400813, nr. cadastral:
400813, de la nr.830, în suprafaţă totală de 1.600 mp, preţul
minim de pornire este de 2,15
Euro/mp, fără TVA, iar
garanţia de participare este de
1.565,20 Lei, ora 14.00-14.30.
Garanţia de participare se va
plăti în contul comunei Iecea
Mare, cod fiscal: 16517225, în
contul
n r.
R014
TREZ6255006XXX000438,
deschis la Trezoreria Jimbolia,
judeţul Timiş, sau la caseria
Primăriei Comunei Iecea
Mare, judeţul Timiş. Taxa de
participare este de 50 Lei şi se
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va achita la casieria Primăriei
Comunei Iecea Mare, judeţul
Timiş. Înscrierea la licitaţie şi
depunerea documentelor de
participare la licitaţie se vor
depune la Registratura Primăriei Comunei Iecea Mare, sub
sancţiunea respingerii de la
licitaţie în perioada 18.05.201726.05.2017, ora 12.00. Condiţiile de participare la licitaţie,
caietul de sarcini al licitaţiei,
precum şi alte informaţii suplimentare se pot obţine de la
Biroul de Relaţii cu publicul, la
numărul de telefon:
0256.365.713.
l În urma hotărârii adoptată
în data 28.04.2017 de către
Consiliul Local al Comunei
Berevoeşti, jud. Argeş, în data
de 26.05.2017, ora 9.00, la
sediul Primăriei din comuna
Berevoeşti, sat Berevoeşti,
strada Principală, nr.773, va fi
organizată licitaţie publică,
prin depunerea ofertelor în plic
sigilat, a suprafeţei totale de
140 ha păşune alpină muntele
Obârşa din domeniul public al
Comunei Berevoeşti. Documentaţia necesară participării
la licitaţie, se poate obţine
începând cu data de 05.05.2017
până pe data de
12.05.2017 între orele 09,0013,00 de la sediul Primăriei
Berevoeşti. Pentru informaţii
suplimentare vă rugăm să ne
contactaţi la nr. de tel/fax
0248/572 030.
l SC Mannheim Oil SRL - în
faliment anunta vanzarea prin
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licitatie publica a bunului
imobil, reprezentand teren/
constructii inscris in C.F. nr.
30101/Slatina - Timis, nr. top:
31 - Sadova Veche, Cad: C1,
Top: 31, aflat in proprietatea
debitoarei SC Mannheim Oil
SRL, situat administrativ in
Comuna Slatina Timis, Sat
Sadova Veche, nr. 158, denumita generic " Statie distributie
carburanti". Pretul de pornire
al licitatiei este de 1.377.195.43
Lei + T.V.A, (echivalentul a
302.900 EUR, la cursul BNR
de azi, 05.05.2017, 1 EUR =
4.5467 Lei). Caietele de sarcini
se pot achizitiona de la sediul
ales al lichidatorului judiciar
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon 0355429 116, pretul caietelor de
sarcini fiind de 1.000 lei +
T.V.A. Licitatia va avea loc in
data de 09.06.2017, orele 11.00,
la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.
21, jud.Caras-Severin.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al SCR Best Construct
SRL desemnat prin hotărârea
din data de 27.09.2016,
pronuntata in dosar nr.
32668/3/2016 af lat pe rolul
Tribunalului Bucuresti - Sectia
a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie
publica a bunului mobil aflat in
proprietatea SCR Best

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1

Construct SRL, constand in
autoturism Volkswagen Beetle,
an fabricatie 2012, combustibil
Benzină, capacitate cilindrica
1197 cm3, putere 77 kw,
culoare Galbenă, 9641 kilometri, stare tehnica satisfăcătoare, in valoare totala de 9.000
euro exclusiv TVA. Vanzarea
bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in
data de 16.05.2017 ora 14.00,
prin licitatie publica. In cazul
in care bunului nu se va adjudeca la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza alte 4
(patru) licitatii saptamanale, în
datele de 23.05.2017,
30.05.2017, 06.06.2017 și
13.06.2017, la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a
licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda,
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector
3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00.
Date despre starea bunurilor,
pretul acestora, conditiile de
inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora
se pot obtine din caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se
pot achizitiona la sediul lichidatorului judiciar sau prin
virament bancar. Costul unui
caiet de sarcini este de 400 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, CUI
4294030, telefon 0242/311301, fax 0242/331609, organizează licitaţie publică deschisă pentru
cumpărarea de bunuri imobile de către județul Călărași, respectiv a 5 apartamente, cu destinația de
locuințe de serviciu, pentru salariații instituțiilor și serviciilor publice din subordinea sa aﬂate sub
autoritatea Consiliului Județean Călărași, precum și pentru salariații din cadrul aparatului de
specialitate al acestuia, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 115 din
31.08.2016 privind aprobarea procedurii privind cumpărarea unor bunuri imobile de către Județul
Călărași și a Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 154 din 31.10.2016 privind aprobarea
achiziționării unor apartamente cu destinația de locuințe de serviciu și a prevederilor Hotărârii
Consiliului Județean Călărași nr. 40 din 03.03.2017 pentru modiﬁcarea și completarea Hotărârii nr.
115/2016 pentru aprobarea procedurii privind cumpărarea unor bunuri imobile de către județul
Călărași.
În ceea ce privește procedura de achiziționare a apartamentelor, mai sus menționate, se va avea în
vedere achiziția a 5 (cinci) apartamente cu 2 (două) camere, situate în intravilanul municipiului
Călărași, zonele A, B și C.
Prețurile maxime de achiziție a apartamentelor menționate mai sus sunt următoarele:
- pentru zona A: 662 euro/m.p.,
- pentru zona B: 585 euro/m.p.,
- pentru zona C: 517 euro/m.p..
La licitație poate participa orice persoană ﬁzică sau juridică care dorește să înstrăineze un imobil
care satisface cerințele cuprinse în documentația de atribuire pentru cumpărarea de bunuri imobile și
care deține un titlu de proprietate valabil, înscris în Cartea Funciară, liber de sarcini asupra acestuia.
Documentaţia de atribuire poate ﬁ procurată accesând site-ul oﬁcial al Consiliului Județean
Călărași, www.calarasi.ro , atât în format editabil (word) cât și pdf, la următorul link de download:
http://www.calarasi.ro/index.php/noutati.
Data limită pentru depunerea ofertelor este 30.05.2017, ora 16:30. Ofertele vor ﬁ depuse la
Registratura Consiliului Județean Călărași, în plicuri sigilate, într-un singur exemplar, până la data
menţionată anterior.
Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, la ora 10:00 în data de
31.05.2017, în prezenţa tuturor ofertanţilor.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor este Tribunalul Călăraşi - Secţia Contencios
Administrativ, situat în municipiul Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 106, cod poştal 910068, tel./fax:
0242/315736, judeţul Călăraşi.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa doamnei Boboc Cristina, la Consiliul Judeţean Călăraşi,
telefon 0242/311301, int. 141.
Data: 05.05.2017

PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

licitatie. Relatii suplimentare
se pot obtine la tel.
021.227.28.81.
l Anunț de participare.
Formenerg S.A, cu sediul în
B-dul Gheorghe Sincai, nr.3,
Sector.4, Bucureşti, Cod poştal:
040311, publică prezentul
anunt de participare, pentru
achiziţia de „servicii de
recepţie pentru hostel, de curăţenie şi exploatare a centralei
termice, în cadrul Formenerg
S.A.”, Cod CPV; 90910000-9
(Servicii de curăţenie), prin
procedura de atribuire „procedura simplificata”. Documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei se va putea
obţine gratuit, intre orele 08.0016.00, de la sediul societăţii
noastre de către reprezentantul
dumneavoastră, pe bază de
delegaţie semnată şi ştampilată
de reprezentantul legal al ofertantului, sau de pe site-ul
http://www.formenerg.ro/achizitii. Criteriul de atribuire a
contractului: Preţul cel mai
scăzut. Modalitatea de prezentarea a ofertei: oferta se va
prezenta în original şi va fi
întocmită conform cerinţelor
din documentaţia de atribuire
pentru ofertanţi. Solicitările de
clarificări vor fi transmise la
adresa de email: achizitie@
formenerg.ro sau la nr.de fax:
021.306.99.01. Raspunsurile la
solicitarile de clarificari vor fi
postate pe site-ul http://www.
formenerg.ro/achizitii. Oferta
va fi redactată în limba:
Română. Valoarea estimativa a
serviciilor, fara TVA: 312.000
lei. Contravaloarea garantiei
de participare la procedura de
selectie este de 6.240 lei.
Contravaloarea garantiei de
bună execuţie este de 5% din
valoarea contractului de
servicii. Data limită pentru
depunerea ofertelor;
19.05.2017, ora 10.00. Oferta
va fi însoţită de scrisoarea
dumneavoastră de înaintare şi
dovada depunerii garanţiei de
participare. Plicul exterior
trebuie să fie marcat cu adresa
societatii noastre şi cu
inscripţia „A nu se deschide
înainte de data de 19.05.2017,
ora 11.00.”. Deschiderea ofertelor va avea loc în data
19.05.2017, ora 11.00, la sediul
Formenerg SA, Bdul Gheorghe
Sincai, nr.3, Sector.4, în
prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor. Orice reprezentant al
ofertantului, are dreptul de a
participa la şedinţa de deschidere, daca prezinta în acest
sens, o împuternicire scrisa
semnata de reprezentantul
legal al ofertantului.
l Compania de Utilităţi
Publice Dunărea Brăila SA.
Lansare proiect R2CF Brăila
“Achiziţia de cămine, pentru
reţeaua de apă, echipate
pentru contori inteligenţi”. SC
Compania de Utilităţi Publice
„Dunărea” Brăila SA, a lansat,
în data de 28 aprilie 2017, invitaţia de participare la licitaţia
în legatură cu achiziţia de

cămine, pentru reţeaua de apă,
echipate pentru contori inteligenţi, în cadrul proiectului
R2CF Brăila. Proiectul constă
în utilizarea economiei de
3.141.421,59 euro acordaţi de
Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare
pentru furnizarea de cămine,
de apă, echipate pentru contori
inteligenţi. Licitaţia este
deschisă Ofertanţilor din orice
ţară. Data depunerii ofertelor
este 19 iunie 2017, ora locală
10.00. Invitaţia de participare
la licitaţie este disponibilă pe
site-ul BERD, pe link-ul:
http://www.ebrd.com/workwith-us/
procurement/p-pn-170428b.
html. Caietul de sarcini, în
limbile română şi engleză, va
putea fi consultat pe site-ul
companiei www.apabraila.ro.
Această investiţie va aduce
beneficii atât companiei, cât şi
abonaţilor săi. Contact: SC
Compania de Utilităţi Publice
„Dunărea” Brăila SACompartimentul LicitaţiiAchiziţii, Adresa: Str. Piaţa
Uzinei Nr. 1, Brăila, România,
Email: dunarea@apabraila.ro,
coprisan@apabraila.ro, Tel:
0239/692900; Fax:
0239/693209.
l Dinu, Urse și Asociații
SPRL, în calitate de administrator judiciar, scoate la
vânzare următoarele bunuri,
astfel: valorificare bunuri atât
la pachet cât și individual:
-autovehicule rutiere la prețul
total/pachet de 82.355 lei,
exclusiv TVA sau la prețurile
individuale din raportul de
evaluare din aprilie 2017.
-UTILAJE AGRICOLE la
prețul total/pachet de
3.591Lei, exclusiv TVA sau la
prețurile individuale din
raportul de evaluare din aprilie
2017. Prețul Caietului de
Sarcini: -100Lei exclusiv TVA
pentru oferte care privesc
bunuri cu un preț de pornire
până la 2.000Lei inclusiv;
-500Lei exclusiv TVA pentru
oferte care privesc bunuri cu
un preț de pornire între
2.000Lei și 5.000Lei inclusiv;
-1.000Lei exclusiv TVA pentru
oferte care privesc bunuri cu
un preț de pornire între
5.000Lei și 10.000Lei; -3.500Lei
exclusiv TVA pentru oferte
care privesc bunuri cu un preț
de pornire peste 10.000Lei.
Prețul Caietului de sarcini se
achită prin OP în contul nr.
RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK -Sucursala Dorobanți, pe seama
administratorului judiciar
Dinu Urse și Asociații SPRL
sau în numerar la sediul ales al
administratorului judiciar din
Bucureşti, Str. Buzești nr.71, et.
5, sector 1. Participarea la licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO31UGBI0000792003108RON
deschis la Garanti Bank,
Sucursala Lipscani, cel mai
târziu cu o zi înainte de data și
ora stabilită pentru licitație, a
garanției de 10% din prețul de

pornire al licitației; -achiziționarea cel mai târziu cu o zi
înainte de data și ora stabilită
pentru licitație a Caietului de
sarcini, ce poate fi achitat în
contul administratorului judiciar sau în numerar la sediul
ales al acestuia. Prima ședință
de licitație a fost fixată la data
de 11.05.2017, ora 15.00 iar
dacă bunurile nu se adjudecă
la această dată, următoarea
ședință de licitație a fost fixată
în data de: 18.05.2017,
25.05.2017, 01.06.2017 și
08.06.2017 ora 15.00. Ședințele
de licitație se vor desfășura la
sediul ales al administratorului
judiciar din București, Str.
Buzești nr.71, et.5, sector 1.
Listele cu bunuri pot fi obținute
de la sediul ales al administratorului judiciar. Pentru relații
suplimentare sunați la tel.
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.
l Debitorul S.C. Panital
Construct S.R.L. societate în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL, scoate la vânzare: 1.
Imobil “construcție C2“ în
suprafață construită de
348,41mp, aflat în patrimoniul
societății debitoare Panital
Construct SRL, ce se af lă
edificat pe teren în proprietatea
Mihalache Ion Lucian, situat în
Mun. Ploiești, Str. Strandului
nr.3, Județ Prahova. Prețul de
pornire al licitației
-222.245,00Lei exclusiv TVA.
2.Alte mijloace fixe aparținând
S.C. Panital Construct S.R.L.
Prețul caietului de sarcini
pentru imobil (clădire) aflat în
proprietatea S.C. Panital
Construct S.R.L este de 1000
lei exclusiv TVA. Prețul de
pornire al licitației pentru
imobil “construcție C2“ și
mijloacele fixe, reprezintă 70%
din valoarea de piață exprimată în Raportul de Evaluare
exclusiv TVA. Listele cu
mijloace fixe și Caietul de
sarcini pentru imobil
“construcție C2“ pot fi obținute de la lichidatorul judiciar
cu un telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la
licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO87BITRPH1RON037769CC01
deschis la Veneto Banca SCPA
Italia Montebelluna Suc. București -Ag. Ploiești, până cel
târziu cu 24 ore înainte de
ședința de licitație, a garanției
de 10% din prețul de pornire a
licitației; -achiziționarea până
la aceeași dată a Caietelor de
sarcini și a Regulamentelor de
licitație pentru proprietatea
imobiliară și pentru mijloace
fixe, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru proprietatea
imobiliară și mijloacele fixe,
prima ședință de licitație a fost
fixată în data de 16.05.2017 ora
11:00, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată,
următoarele ședințe de licitații
vor fi în data 23.05.2017;
30.05.2017; 13.06.2017;
20.06.2017 ora 11:00. Toate
ședințele de licitații se vor
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desfășura la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna nr.44A,
Județ Prahova. Pentru relații
sunați la telefon: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relații suplimentare și
vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl Cristian
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.
ro.
l Debitorul Ungureanu
Instalcom SRL societate în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Și Asociații
SPRL, scoate la vânzare: 1.
Imobil, teren situat în Mun.
Ploiești, Str. Drumul Serii
nr.22, Județ Prahova, având
suprafața de 2.452,00mp și
clădire edificată pe acesta în
regim parter și etaj, având
suprafața construită de
169,18mp din care suprafața
utilă de 135,51mp, înscris în
Cartea funciară nr.6505 Mun.
Ploiești, sub nr. cadastral 6621.
Prețul de pornire al licitației
este de 86.454,50Euro exclusiv
TVA; 2.Imobil, teren intravilan
situat în Ploiești, str. Drumul
Serii FN, tarlaua 12, parcela
A166/13, Județ Prahova, având
suprafața de 2.452,74mp
înscris în Cartea funciară
nr.121422 (nr. vechi 6322) Mun.
Ploiești, sub nr. cadastral 7935.
Prețul de pornire al licitației
este de 38.017,50Euro exclusiv
TVA. 3.Imobil, teren intravilan
situat în Ploiesti, str. Drumul
Serii FN, tarlaua 12, parcela
A166/14, Județ Prahova, având
suprafața de 2.415,28mp
înscris în Cartea funciară
nr.121440 (nr. vechi 6323) Mun.
Ploiești, sub nr. cadastral 7932.
Prețul de pornire al licitației
este de 33.693,30Euro exclusiv
TVA. 4.Alte mijloace fixe și
obiecte de inventar, aparținând
SC Ungureanu Instalcom SRL
a căror valoare de piață este de
50.669,30Lei exclusiv TVA.
Prețul caietului de sarcini
pentru imobilele af late în
proprietatea SC Ungureanu
Instalcom SRL este de 1000 lei
exclusiv TVA. -Prețul de
pornire al licitației pentru
imobilul aflat la punctul nr.1
din listă, reprezintă 50% din
valoarea de piață exclusiv TVA
prezentată în Raportul de
evaluare. -Prețul de pornire al
licitație pentru imobilul aflat la
punctul nr.2 din listă, reprezintă 50% din valoarea de piață
exclusiv TVA prezentată în
Raportul de evaluare. -Prețul
de pornire al licitației pentru
imobilul aflat la punctul nr.3
din listă, reprezintă 45% din
valoarea de piață exclusiv
TVA. -Prețul de pornire al licitației pentru mijloacele fixe și
obiectele de inventar reprezintă
55% din valoarea de piață
exclusiv TVA prezentată în
raportul de evaluare pentru
fiecare bun în parte, iar listele
cu aceste bunuri pot fi obținute
de la lichidatorul judiciar cu un
telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la
licitație este condiționată de:

-consemnarea în contul nr.
RO79BFER140000008181
RO01 deschis la Banca Comercială Feroviară -Sucursala
București până la orele 14.00
am din preziua stabilită
ședinței de licitație a garanției
de 10% din prețul de pornire a
licitației; -achiziționarea până
la aceeași dată a Caietelor de
sarcini și a Regulamentelor de
licitație pentru proprietățile
imobiliare, pentru mijloacele
fixe și obiectele de inventar, de
la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru proprietățile imobiliare,
mijloacele fixe și obiectele de
inventar prima ședință de licitație a fost fixată în data de
15.05.2017, ora 12.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data
de 29.05.2017; 12.06.2017;
26.06.2017; 10.07.2017 ora
12.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul
ales de lichidatorului judiciar
din Mun. Ploiești, Str. Elena
D o a m n a n r. 4 4 A , J u d e ț
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații
suplimentare și vizionare
apelați tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan. Anunțul
poate fi vizualizat și pe site
www.dinu-urse.ro.
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
Vâ l c e a , c o d f i s c a l R O
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 al administratorului; bilanţul contabil pentru
ultimii 2 ani, vizat de administraţia fiscală; fisa de informatii
generale privind cifra de
afaceri pe ultimii 3 ani; declarație că nu se află in 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 imobil ce urmează a
fi închiriat: Închirieri suprafeţe
de teren în albiile minore ale

râurilor din Jud.Olt, pentru
înlăturarea materialului aluvionar: Lotul 1 – 21.817 mp
teren în albia minoră a râului
Olt, situat în Com. Giuvarăști,
Jud. Olt. Lotul 2 – 7.230 mp
teren în albia minoră a râului
Olteț, situat în Com.Voineasa,
Jud.Olt. 6. Data, locul şi ora
limitã de primire a ofertelor:
29.05.2017 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: 29.05.2017
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 1.195,76 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.

PIERDERI
l Declar pierdute şi nule,
emise de A.N.R.E.: -legitimaţia
nr. 29453/2013- electrician
autorizat gradul IVA, IVB;
-legitimaţia nr. 265/2013responsabil tehnic cu execuţia
autorizat; -legitimaţia nr.
284/2013- verificator de
proiecte autorizat; legitimaţia
nr. 81/2013- expert tehnic de
calitate şi extrajudiciar autorizat.
l Pierdut certificat taxi pe
numele Crăciun Ioan Felix,
seria CPTx nr. 80875, valabil de
la 18.12.2015 pana la
18.12.2020. Îl declar nul.
l Declar pierdute carnet autorizaţie de vânătoare colectivă
tip A, seria ACA, nr. 359201359250 şi carnet autorizaţie de
vânătoare colectivă tip A, seria
ACA, nr. 359251- 359300,
actele fiind emise pentru
A.V.P.S. Becatina Mare, C.U.I.
28091947.
l Inspectoratul Teritorial de
Muncă al Municipiului Bucureşti, str. Radu Vodă nr. 26-26A,
sectorul 4, Bucureşti, C.U.I
12346319 declară pierdută şi
nulă ştampila rotundă pe care
este inscripţionat „Inspecţia
Muncii Inspectoratul Teritorial
de Muncă al Municipiului
Bucureşti, Biroul Monotorizare
Relaţii de Muncă 5”.
l Declar pierdute: legitimaţia
student, carnetul student, legitimaţia cămin, legitimaţia bibliotecă eliberate de către
Universitatea Bucureşti Facultatea de Geografie, pe numele
Ovezea Dragoş -Florentin.
l Pierdut atestat taxi –A.R.R.
Îl declar nul. Oniceag Liviu.
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