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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Stef Serv SRL, cu sediu în
Craiova, angajează coafor stilist.
Cerinţe studii medii. Relaţii la tel.
0757.016.335.
l SC Shandong Ningjian angajează:
tehnician devize şi măsurători în
construcţii, controlor de calitate,
maiestru electrician în construcţii,
operator PC. Cunoaşterea limbii
chineze constituie avantaj, Contact:
0761.663.611.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vrancea organizează
concurs pentru ocuparea unui post
vacant, pe perioada determinată de
36 de luni, după cum urmează: -Șef
birou– 1 post. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.3 din Hotărârea
Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile specifice,
bibliografia și tematica de concurs
sunt disponibile accesând pagina
oficială (www.vnocpi.ro). Relații
suplimentare se obțin la sediul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vrancea din Focșani str.
Cuza vodă nr.69, Biroul Resurse
Umane și lnterogare Baze de Date,
telefon 0237/228754 -int.21.
l Inspectoratul de Stat în
Construcţii -I.S.C. scoate la concurs
funcţia publică de execuţie vacantă
de consilier, clasa I, grad profesional
principal la Compartimentul Informatizare, Direcţia Economică şi
Administrativ, Inspectoratul de Stat
în Construcţii -I.S.C. -aparatul
central: Proba scrisă a concursului se
va desfăşura în data de 28.03.2016,
ora 10.00, la sediul Inspectoratului
de Stat în Construcţii -I.S.C. din
Bucureşti, str.C.F.Robescu, nr.23,
sector 3. Interviul va avea loc în data
de 01.04.2016, ora 10.00. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Inspectoratului de Stat în
Construcţii -I.S.C., etajul 5, camera
3. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografiile se vor afişa la
sediul Inspectoratului de Stat în
Construcţii -I.S.C. şi pe site-ul I.S.C.
(www.isc-web.ro). Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de
telefon: 021.318.17.00, interior 109.
l Având în vedere prevederile art.26
alin.(7) din Legea nr.284/2010 şi ale
art.7 din H.G. nr. 286/2011, Serviciul
Public Județean Salvamont-Salvaspeo Arad organizează concurs
pentru ocuparea unui post de
execuţie vacant în regim contractual
de: Salvator Montan din cadrul
Compartimentul Tehnic -Administrativ -Salvare Speologică şi
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Serviciul Juridic. Citație.
Domnul FORTUNATI ANGELO,
cu domiciliul în Italia,
Localitatea Castelletto sunteți
chemat în data de 16 martie
2016, ora 09:00, la Tribunalul
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu,
Str. Episcopiei, nr. 13, camera
5, pentru a participa în calitate
de pârât la judecarea
dosarului comercial numărul
2020/122/2009, având ca
obiect procedura insolvenței angajarea răspunderii
patrimoniale conform art. 138
din Legea nr. 85/2006, în
contradictoriu cu reclamanta
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu.

Montană. Condiţiile specifice de
ocupare: -Studii de specialitate:
generale; -Permis de conducere:
categoria B; -Cunoştinţe de operare
pe calculator: nivel mediu.
Concursul se organizează la sediul
Serviciului Public Judeţean
Salvamont-Salvaspeo Arad, în data
de 15.03.2016, ora 09.00, proba
scrisă, iar în data de 17.03.2016, ora
09.00, proba de interviu. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
până în data de 07.03.2016, ora
16.00, la sediul Serviciului Public
Judeţean Salvamont Salvaspeo
Arad, din subsolul imobilului de pe
B-Revoluţiei, nr. 81, Arad. Persoană
de contact -domnul Besesek Mihai,
tel.: 0745.369.626.
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul
în Bucureşti, Sector 4, Str. Avalanşei
nr. 20-22, scoate la concurs, în data
de 25.03.2016, ora 09:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei următorul
post vacant: Inspector, grad profesional asistent – compartiment Managementul Bazelor de Date
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 pe calculator nivel avansat: baze de date,
utilitare, SQL, PL/SQL, Microsoft
Office; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 20 zile
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul ANOFM.
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul
în Bucureşti, Sector 4, Str. Avalanşei
nr. 20-22, scoate la concurs, în data
de 25.03.2016, ora 09:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei următorul
post vacant: consilier, grad profesional debutant – Serviciul Acorduri
Bilaterale şi Desemnare Parteneri
EURES ondiţii 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
domeniul ştiinţelor juridice; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi
creativitate, capacitate de adaptare
la muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul ANOFM.
l În conformitate cu prevederile art.
43 din Hotărârea Guvernului nr.
611/2008 privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Fondurilor
Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, organizează
în data de 04.03.2016, ora 10,00
concurs de recrutare pentru
ocuparea următoarei funcții publice
temporar vacantă: Consilier, clasa I,
grad profesional superior– Serviciul
coordonare proiecte energie şi gestionare program -Direcţia de Coordonare Sistem şi Gestionare POIM,
Direcţia Generală Programe de
Infrastructură Mare. Condiţii necesare ocupării postului: studii universitare de licenţă aboslvite cu
diplomă/ studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, vechime în
specialitatea studiilor, minim 9 ani.
Condițiile de participare și de desfășurare a concursului, bibliografia și
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alte informații necesare sunt afișate
la sediul instituției și pe site-ul www.
fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs se
depun în termen de 8 zile de la data
publicării prezentului anunț, la
sediul ministerului.
l U.M. 02402 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, în temeiul
art. 7 din anexa la H.G. nr. 286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, organizează concursul pentru
ocuparea postului vacant de personal
civil contractual, Analist (programator) ajutor II /studii medii, cu o
vechime în muncă de cel puţin 6 luni,
astfel: -16.03.2016, ora 10.00- proba
scrisă; -22.03.2016, ora 10.00- proba
practică; -28.03.2016, ora 10.00proba interviu; -data limită de depunere a dosarelor este de 07.03.2016,
ora 16.00. Depunerea dosarelor şi
organizarea concursului se vor face la
sediul U.M. 02402 Bucureşti, strada
Thomas Masaryk, nr. 22, sector 2
Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului, la telefon:
021.211.38.13 int. 111, 120.
l U.M. 02402 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, în temeiul
art. 7 din anexa la H.G. nr. 286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, organizează concursul pentru
ocuparea postului vacant de personal
civil contractual, Referent II /studii
medii, cu o vechime în muncă de cel
puţin 6 luni, astfel: -15.03.2016, ora
10.00- proba scrisă; -21.03.2016, ora
10.00- proba practică; -25.03.2016,
ora 10.00- proba interviu; -data
limită de depunere a dosarelor este
de 07.03.2016, ora 16.00. Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului
se vor face la sediul U.M. 02402
Bucureşti, strada Thomas Masaryk
nr.22 sector 2 Bucureşti, unde vor fi
afişate şi detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale secretariatului, la telefon: 021.211.38.13 int.
111, 120.
l U.M. 02421 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, în temeiul
art. 7 din anexa la H.G. nr. 286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, organizează concursul pentru
ocuparea postului vacant de personal
civil contractual, Referent II /studii
medii, cu o vechime în muncă de cel
puţin 6 luni, astfel: -15.03.2016, ora
10.00 -proba scrisă; -21.03.2016, ora
10.00 -proba practică; -25.03.2016,
ora 10.00 -proba interviu; -data
limită de depunere a dosarelor este
de 07.03.2016, ora 16.00. Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului
se vor face la sediul U.M. 02421
Bucureşti, strada 11 Iunie, nr. 2,
sector 4 Bucureşti, unde vor fi afişate
şi detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului, la
telefon: 021.336.78.20 int. 104.
l Administraţia Domeniului Public
Sector 1, Bucureşti anunţă: Concurs
de recrutare organizat în data de
15.03.2016, ora 13.00, proba scrisă şi
în data de 18.03.2016, ora 14.00,
proba interviului pentru ocuparea
următoarei funcții contractuale de
execuţie vacante: -Auditor, gradul
profesional IA în cadrul Compartimentului Audit Intern. -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul științelor economice, științelor juridice- specializarea drept,
științelor inginerești sau în domeniul
matematică și științe ale naturii;
-minim 6 ani şi 6 luni vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei. -minim 1 an vechime
în activitatea de audit public intern;
-avizul favorabil al Biroului Audit
Intern din cadrul Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti, ce se va
obţine după faza de selecţie a dosarelor. Dosarele de înscriere se depun
la sediul instituţiei, din Bd. Poligra-

fiei, nr. 4, sector 1 în perioada
22.02.2016- 07.03.2016. Condiţiile de
participare şi bibliografia se afişează
la sediul instituției. Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de
concurs, doamna Dumitru Livia,
telefon 021.319.32.61.
l Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română” cu sediul în Bucureşti, str. Gutenberg nr.19, sector 5,
organizează concurs conform H.G.
nr. 286/2011 cu modificările şi
completările ulterioare, pentru
ocuparea a 6 posturi vacante pe
durată determinată în data de 17
martie 2016, orele 12.00: -1 post de
secretar artistic gradul III , normă
întreagă, în cadrul Compartimentului Programe, Proiecte Culturale şi
Organizare Spectacole cu studii
superioare (probă scrisă şi interviu);
-1 post de economist specialist
gradul IA, 1/2 normă, specializat în
transporturi rutiere de persoane cu
atestat de persoană desemnat să
conducă permanent activitatea de
transport persoane cu studii superioare şi o vechime în specialitate de
minim 5 ani (probă scrisă şi
interviu); -1 post de economist specialist gradul IA, normă întreagă, în
cadrul Compartimentului Resurse
Umane, vechime min.10 ani (probă
scrisă şi interviu); -1 post de economist gradul II, 1/2 normă, specializat
în management site cu studii superioare (probă scrisă şi interviu); -1 post
de inginer specialist gradul IA,
normă întreagă, specializat în
construcţii civile-restaurare faţade
clădiri monumente istorice cu studii
superioare şi o vechime în specialitate de minim 10 ani (probă scrisă şi
interviu); Data până la care se pot
depune dosarele de concurs este 03
martie 2016. Relaţii suplimentare la
tel. 021-215.43.26, persoana de
contact d-na Perian Marga, Compartimentul Resurse Umane- secretarul
comisiei de concurs.
l În condiţiile prevăzute de Legea
nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare şi de
Regulamentul privind concursul de
admitere la Şcoala Naţională de
Grefieri, aprobat prin Hotărârea nr.
173/22.03.2007 a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, modificată, Consiliul Superior al Magistraturii, prin Şcoala Naţională de
Grefieri, organizează la Bucureşti, la
data de 24 aprilie 2016, concurs de
admitere la Şcoala Naţională de
Grefieri pentru ocuparea unui
număr de 130 locuri de grefier cu
studii superioare juridice. Din cele
130 locuri scoase la concurs, 100 sunt
alocate pentru ocuparea posturilor
vacante de grefier la instanţele judecătoreşti, sub rezerva finanţării şi/sau
suplimentării, iar 30 sunt alocate
pentru ocuparea posturilor vacante
la parchete. Concursul se organizează la nivel naţional, iar durata
cursurilor este de 6 luni. Se pot
înscrie la concurs persoanele care
îndeplinesc condiţiile prevăzute de
art. 3 din Regulamentul menţionat,
respectiv, au cetăţenie română,
domiciliul în România şi capacitate
deplină de exerciţiu, nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal şi se
bucură de o bună reputaţie, cunosc
limba română, sunt apte din punct
de vedere medical pentru exercitarea
funcţiei şi au studii superioare juridice. În conformitate cu dispoziţiile
art. 22 din Regulament examinarea
candidaţilor se face prin susţinerea
unei probe scrise la următoarele
discipline: procedură penală, procedură civilă, organizare judiciară.
Înscrierea candidaţilor la concurs se
va face la tribunalele în a căror rază
teritorială domiciliază candidaţii,
până la data de 14 martie 2016,
inclusiv, conform calendarului de
desfăşurare a concursului aprobat.

Dosarul de înscriere va cuprinde
cererea tipizată de înscriere, la care
se vor anexa documentele prevăzute
de art. 8 alin. 2 din Regulament,
respectiv actul de identitate (copie),
diploma de studii superioare (copie),
certificatul de cazier judiciar
(original), certificatul de cazier fiscal
(original), curriculum vitae, două
fotografii color 2/3 cm, adeverinţă
medicală din care să rezulte aptitudinea candidatului de a exercita
profesia de grefier, chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs.
Pentru înscrierea şi participarea la
concurs, candidaţii urmează să
achite o taxă de 450 lei. Conform art.
7 alin. 2 din Regulament, taxa se
plăteşte la casieria tribunalului la
care se face înscrierea.
l Primăria Municipiului Târnăveni
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a patru posturi
contractuale vacante: -un post
-casier la Administrația Piețelor; -un
post -muncitor calificat (mecanic)
treapta I la Stația de Transfer
Deșeuri Menajere; -un post -asistent
medical la Serviciul Public de Asistență Socială; -un post -asistent
medical principal la Serviciul Public
de Asistență Medicală Comunitară
-Cabinet Școlar. Condiţii necesare
ocupării postului: Condiţii generale:
Poate ocupa un post vacant sau
temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.3
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, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011. Condiţii specifice:
Casier: -studii medii; -minimum 6
luni vechime. Muncitor calificat
(mecanic) treapta I: -studii medii/
generale, calificare în meseria de
mecanic și autorizație de stivuitorist;
-minimum 9 ani vechime în
domeniu. Asistent medical: -studii
sanitare absolvite cu diplomă: şcoală
sanitară postliceală sau echivalentă;
-să deţină certificat de membru
O.A.M.M.G.A.M.R. pentru exercitarea profesiei de liberă practică
medicală avizat pe anul în curs.
Asistent medical principal: -studii
sanitare absolvite cu diplomă: şcoală
sanitară postliceală sau echivalentă;
-minimum 5 ani vechime ca asistent
medical şi examen pentru obţinerea
gradului principal; -să deţină certificat de membru O.A.M.M.G.A.M.R.
pentru exercitarea profesiei de liberă
practică medicală avizat pe anul în
curs. Pentru înscrierea la concurs
candidaţii vor prezenta un dosar de
concurs care va conţine documentele
prevăzute la art.6 din HGR
nr.286/2011. Concursul constă din 2
probe şi se va desfăşura conform
calendarului: -Termenul limită de
depunere a dosarelor de înscriere
este de 10 zile lucrătoare de la data

afişării anunțului, respectiv 4 martie
2016, ora 15.00, la sediul instituției,
P-ţa Primăriei, nr.7, Municipiul
Târnăveni; -proba scrisă: în data de
15 martie 2016, ora 10.00, la sediul
instituţiei; -interviul: în data 17
martie 2016, ora 10.00, la sediul
instituţiei. Persoană de contact: d-na
Salahub Cristina-Ecaterina, consilier
-telefon: 0265.443.400 -int.35.
l Comuna Hereclean, cu sediul în
localitatea Hereclean, str.Principală,
nr.26, judeţul Sălaj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: Numele
funcţiei: ghid turism. Număr posturi:
1 post. Numele funcţiei: agent
turism. Număr posturi: 1 post.
Concursul va fi organizat în conform i t a t e c u H G n r. 2 8 6 / 2 0 1 1 .
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 15.03.2016,
ora 9.00; -Proba interviu în data de
16.03.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: 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 adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau
de unităţile sanitare abilitate; f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după
caz, de vechime sau alte condiţii
specifice 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 împiedică înfăptuirea justiţiei,
de fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea; h)să dețină atestat profesional
eliberat în condiţiile Legii
nr.333/2003, privind paza bunurilor,
obiectivelor, valorilor şi protecţiei
persoanelor. Condiţii speciale. I.Ghid
turism: -studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă; -certificat de calificare profesională obţinut în urma unui curs de
formare profesională autorizat;
-cunoştinţe operare PC -Word, Excel
Power Point şi Acces. II.Agent
turism: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -certificat de
calificare profesională obţinut în
urma unui curs de formare profesională autorizat; -cunoştinţe operare
PC -Word, Excel Power Point şi
Acces. 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
Primăriei Hereclean, situat în Hereclean, str.Principală, nr.26, jud.Sălaj.
Relaţii suplimentare la sediul:

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul
Juridic. Nr. Dex 1338/18.02.2016. Invitație de participare.
Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași invită practicienii în insolvență înscriși
în lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de
Administrare Fiscală pentru zona VII să depună până cel târziu în
data de 02.03.2016, ora 12, oferta în vederea desemnării unui
practician în insolvență în dosarele de insolvență privind
debitoarele: SC Barbu Luci SRL, cui 13041053, dosar nr.
2129/116/2015, SC Cereal Fil SRL, cui 25266262, dosar nr.
1957/116/2015, SC Sturio Farm S.A., cui 21254745, dosar nr.
2125/116/2015, aﬂate pe rolul Tribunalului Călărași, 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.
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Primăriei Hereclean, persoană de
contact: Fizesan Otilia, telefon:
0260.629.480, fax: 0260.629.545,
E-mail: primariahereclean@yahoo.
com
l Comuna Hereclean, cu sediul în
localitatea Hereclean, str.Principală,
nr.26, judeţul Sălaj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: Numele
funcţiei: inspector proiecte programe.
Număr posturi: 1 post. Concursul va
fi organizat în conformitate cu HG
nr.286/2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
15.03.2016, ora 9.00; -Proba interviu
în data de 16.03.2016, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 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 adeverinţei
medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţile sanitare abilitate; f)îndeplineşte condiţiile de studii
şi, după caz, de vechime sau alte
condiţii specifice 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 împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte
de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; h)să dețină atestat
profesional eliberat în condiţiile Legii
nr.333/2003, privind paza bunurilor,
obiectivelor, valorilor şi protecţiei
persoanelor. Condiţii speciale: -studii
superioare; -vechime în muncă 10 ani;
-cunoştiinţe de operare pe calculator;
-absolvent al cursului manager de
proiect sau dovada că este înscris la
curs. 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 Primăriei Hereclean,
situat în Hereclean, str.Principală,
nr.26, jud.Sălaj. Relaţii suplimentare
la sediul: Primăriei Hereclean,
persoană de contact: Fizesan Otilia,
telefon: 0260.629.480, fax:
0260.629.545, E-mail: primariahereclean@yahoo.com
l Comuna Hereclean, cu sediul în
localitatea Hereclean, str.Principală,
nr.26, judeţul Sălaj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: Numele
funcţiei: paznic de noapte. Număr
posturi: 1 post. Concursul va fi organizat în conformitate cu HG
nr.286/2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
15.03.2016, ora 9.00; -Proba interviu
în data de 16.03.2016, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 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 adeverinţei
medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de
studii şi, după caz, de vechime sau
alte condiţii specifice 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 împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care
ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice: a) să dețină atestat
profesional eliberat în conditiile
Legii nr.333/2003, privind paza
bunurilor, obiectivelor, valorilor şi
protecţiei persoanelor. 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 Primăriei Hereclean, situat în
Hereclean, str.Principală, nr.26, jud.
Sălaj. Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei Hereclean, persoană de
contact: Fizesan Otilia, telefon:
0260.629.480, fax: 0260.629.545,
E-mail: primariahereclean@yahoo.
com

01.03.2016, în dosar 11669/193/2014,
având ca obiect partaj judiciar.

l Având în vedere prevederile art.57
din Legea 188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici (r), cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi prevederile art. 26 şi art.39
(1) din Hotărârea Guvernului
nr.611/2008, pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria orașului
Turceni, județul Gorj, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție: de
inspector asistent, clasa I, funcție
publică vacantă în cadrul compartimentului cadastru, fond funciar din
cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Turceni și de
inspector principal, clasa I, funcție
publică vacantă în cadrul SPCLEP
Turceni. I.Condiţii de desfăşurare a
concursului: 1.Data până la care se
depun dosarele: în termen de 20 de
zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Primăriei orașului Turceni,
județul Gorj (până cel târziu
14.03.2016, ora 15.00); 2.Data probei
scrise: 23.03.2016 -ora 10.00; 3.Data
interviului: 25.03.2016 -ora 10.00.
Relații suplimentare se pot obține la
compartimentul Resurse Umane din
cadrul Primăriei orașului Turceni,
tel.: 0253.335.025/0353.410.330.
II.Condiţii de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de
art.54 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici (r2),
cu modificările şi completările ulterioare; -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă de inginer cadastru, inginer
topograf sau juridice, pentru funcția
publică din cadrul compartimentului
cadastru, fond funciar; -vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1
an; -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe administrative sau juridice, pentru funcția
publică din cadrul SPCLEP;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice
minimum 5 ani. III.Dosarul de
concurs: Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform
prevederilor art.49 din Hotărârea
Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, modificată şi completată de
H.G.nr. 1173/2008.

l Faur Mirel Titi este citat la Judecătoria Iași, secția civilă, complet
C22M, pentru data de 15.03.2016 în
calitate de pârât în proces cu Faur
Elena, pentru divorț fără minori, în
dosar nr. 17803/245/2015.

CITAȚII
l Lău Iulian este citat la Judecătoria Botoşani, pentru data

l Agapie Cristinel domiciliat în sat
Covasna, comuna Costuleni, jud.
Iași este citat la Judecătoria Răducăneni în data de 11.03.2016, ora 9.30,
complet C3 civil pentru divorț cu
minori cu Agapie Maria.
l Numiţii Godja Ioan, Victoria,
Pavel Gabriel şi Emanuel sunt
convocaţi vineri 26.02.2016, orele
14.00, la adresa: Braşov, str. Dornei
nr. 10, jud. Braşov, pentru investigaţii în D.C. nr. 12549/197/2013 al
Judecătoriei Braşov, exp. Climovici
Lucian.
l Numitul Cercel Marinel, este
chemat la Judecătoria Urziceni, Sala
1, Complet 2, în data de 10.03.2016,
ora 08:30, în calitate de pârât, în
proces cu Petrache Florentina, în
calitate de reclamantă în dosarul nr.
3580/232/2015, având ca obiect stabilire domiciliu minor.

l Numiţii Cimpoia Vasile domiciliat
în comuna Casin, judeţul Bacău,
Cimpoia Elena domiciliată în oraş
Oneşti, str. Libertăţii, nr. 29, sc A,
apt. 8, judeţul Bacău, Calistru
George Valentin domiciliat în
comuna Tudor Vladimirescu, judeţul
Arad, sunt citaţi în dosar nr.
1890/222/2009* la termenul din data
de 16.03.2016, la Judecătoria
Dorohoi în calitate de pârâţi, ,,partaj
succesoral”, reclamantă Aghiorghiesei Rodica.
l Se citeaza pentru data de 18
martie 2016, ora 10:00 la sediul Societatii Profesionale Notariale “Notariatul Public Oltenita” din
municipiul Oltenita, Aleea Flacara
nr. 2, judetul Calarasi, toti succesibilii defunctului Luca Gheorghe,
avand CNP 1560725400474, decedat
la data de 16 martie 2015, cu ultim
domiciliu in municipiul Oltenita, Str.
Mihai Eminescu nr. 20, bl. FZ4, sc. B,
ap. 30, judetul Calarasi.
l Citaţie nr. 4870/108/2014. Pârâtul
Stan Ioan Claudiu, cu domiciliu
necunoscut, este chemat la Tribunalul Timiş, cu sediul în Timişoara,
str. Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud.
Timiş, pentru judecarea cererii
formulată de reclamanta CSU Politehnică Timişoara, în contradictoriu
cu pârâtul Stan Ioan Claudiu, având
ca obiect pretenţii, cu termen de
judecată în data de 03 martie 2016,
ora 9.00, sala 171, completul de judecată NC8LM-PI. Precizăm că publicarea se face la solicitarea şi pe
cheltuiala părţilor.
l Doamna Iuliana Weswaldi, identificata cu CNP 2820518226837, cu
ultimul domiciliu cunoscut in Iasi,
str. Gospodarilor, nr.5 , judetul Iasi,
este chemata la Judecatoria IASI, cu
sediul IASI, str. A. Panu nr. 25, jud.
IASI, Completul C03, camera Sala 3,
în ziua de 14.03.2016, ora 08:30, in
calitate de Pârât, în proces cu E.ON
Energie Romania SA în calitate de
Reclamant, cerere de valoare redusă,
dosar nr. 31419/245/2015.
l S.C. Rarstef S.R.L, avand CUI
27349330, cu ultimul sediu cunoscut
in Iasi, Bd. Chimiei nr. 35, judetul
Iasi, este chemata la Judecatoria
IASI, cu sediul IASI, str. A. Panu nr.
25, jud. IASI, Completul C03,
camera Sala 3, în ziua de 14.03.2016,
ora 08:30, in calitate de Pârât, în
proces cu E.ON Energie Romania
SA în calitate de Reclamant, cerere
de valoare redusă, dosar nr.
24904/245/2015.

l Publicaţia nr. 2920/252/2015. Pe
rolul Judecătoriei Lugoj se află înregistrat dosarul cu nr. 2920/252/2015,
la cererea petenţilor Usciuc Petru şi
Uscicu Ivona, cu domiciliul în Poienile de sub Munte, nr. 52, Jud.Maramureş, cu domiciliul ales la av.Oros
Cristina în Lugoj, str. C.Brediceanu,
nr.16, sc. B, et. 2, ap. 11, Jud. Timiş,
având ca obiect declararea judecătorească a morţii numitei Jurma Lena,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
Comuna Ştiuca, Sat Oloşag, nr.120,
Judeţul Timiş. Pe această cale, în
temeiul dispoziţiilor art.945 alin.2
CPC invităm ca orice persoană care
ar putea da informaţii pentru soluţionarea cererii în legătură cu
persoana dispărută să le comunice
instanţei.
l Subscrisa SC Vasicom Distribution SRL Mărăcineni- societate în
faliment, dosar nr. 668/1259/2007 pe
rolul Tribunalului Specializat Argeș
- prin lichidator judiciar Prolex
IPURL, vinde prin licitație publică
cu strigare potrivit vechiului cod de
procedură civilă cu derogările menționate în Hotărârea Adunării Creditorilor din 20.01.2015, depusă la
dosarul de faliment, următorul bun:
Imobilul compus din suprafața de
388 mp teren pe care sunt amplasate
construcțiile C1-Spălătorie și vulcanizare cu suprafața de 90,78 mp;
C2- depozit și birouri cu suprafața
de 158,32 mp; C3-grup sanitar de
2,11mp; C4 vulcanizare de 15 mp,
situat în comuna Mărăcineni, Argeș,
cu deschidere la șoseaua
Pitești-Câmpulung, Argeș. Prețul de
pornire a licitației este de 161.000 lei,
excluziv TVA. Licitația se ține la
data de 25.02.2016, ora 12, în Pitești,
str. I.C. Brătianu, nr.10, bloc B2,
mezanin, pasajul de trecere la
Brățara de aur ( UNPIR Argeș).
Ofertanții sunt obligați să depună
până la termenul de vânzare o
cauțiune de 10% din prețul de la care
a fost evaluat imobilul, adică 20.110
lei, exclusiv TVA în contul de lichidare. relații suplimentare se pot
obține la telefon: 0735/156.930.

NOTIFICĂRI
l JUST INSOLV SPRL notifică
deschiderea procedurii generale de
i n s o l v e n ţ ă î n D o s a r u l n r.
7026/105/2015, Tribunal Prahova,
conform Sentinţei nr. 1271 din
10.12.2015 privind pe SC Macoram
Profil SRL, cu termenele: depunere
declaraţii creanţa 23.01.2016, întocmirea tabelului preliminar al creanţelor 13.02.2016, întocmirea tabelului
definitiv 25.03.2016, prima Adunare
a Creditorilor având
loc în data 18.02.2016,
orele 12.00 la sediul
administratorului
judiciar din Ploieşti,
str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B.

DIVERSE
l S.N.T.G.N. Transagaz S.A anunţa
publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a a
acordului de mediu
pentru proiectul
“Lucrări privind
punerea în siguranţă a
conductelor Ø 28’’
Mediesul Aurit –
Sarmasel <Import
U c r a i n a > , Ø 2 0 ’’
Sarmasel - Satu Mare
<Nord ÎI> şi Ø 12’’
Sarmasel-Satu Mare
<Nord I>, zona Pensiunea Rebeca”, propus
a fi amplasat în
comună Taga, sat
Santioana, nr. 304F,
judeţul Cluj. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consul-

tate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, luni între orele 09:0016:00, marţi – joi între orele
09:00-14:00, vineri între orele 09:0012:00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Cluj, până
la data de 26.02.2016.
l S.N.T.G.N Transgaz S.A. anunta
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Punerea in
siguranta a conductei ø12” Agarbiciu-Sibiu, zona Slimnic - Tronson 1”
propus a fi amplasat in localitatea
Slimnic, judetul Sibiu. Informatiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, in zilele la luni-joi,
intre orele 9-15 si vineri intre orele
9-14 si la adresa titularului de
proiect, str. Piata C.I. Motas, nr.1,
Medias, Jud. Sibiu. Observatiile
publicului se primesc zilnic la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului
Sibiu, pana la data de 26.02.2016.
l S.N.T.G.N Transgaz S.A. anunta
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Punerea in
siguranta a conductei ø12” Agarbiciu-Sibiu, zona Slimnic - Tronson 2”
propus a fi amplasat in localitatea
Slimnic, judetul Sibiu. Informatiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, in zilele la luni-joi,
intre orele 9-15 si vineri intre orele
9-14 si la adresa titularului de
proiect, str. Piata C.I. Motas, nr.1,
Medias, Jud. Sibiu. Observatiile
publicului se primesc zilnic la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului
Sibiu, pana la data de 26.02.2016.
l Anunţul Public la procedura de
autorizare. SC Maison De Karin
Nordului SRL, cu sediul în str. Şos.
Nordului, nr. 1, sect. 1, Bucureşti,
înregistrată la O.N.R.C-O.R.C.T.B
cu CUI nr. RO25487093, informează pe cei interesaţi că s-a depus
solicitarea pentru emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea
5610-Restaurante, desfăşurată în
str. Şos. Nordului, nr. 1, sect. 1,
Bucureşti. Informaţii se pot solicita
la sediul Agenţiei Regionale Pentru
Protecţia Mediului Bucureşti din
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1,
între orele 9.00-12.00, de luni până
vineri. Propuneri sau contestaţii se
pot depune la sediul A.R.P.M
Bucureşti.
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LICITAȚII

l Primăria Cuca, judeţul Argeş,
scoate la licitaţie începând cu data
de 22.02.2016, delegarea gestiunii
serviciului public de alimentare cu
apă al comunei Cuca, judeţul Argeş.
Documentaţia se obţine de la sediul
Primăriei Cuca, com. Cuca, sat
Cuca, str. Principală nr. 35, judeţul
Argeş, începând cu data de
22.02.2016. Termenul de depunere al
ofertelor - 30 de zile calendaristice de
la data menţionată mai sus. Data şi
locul deschiderii ofertelor 23.03.2016
la sediul Primăriei Cuca. Pentru
informaţii suplimentare privind
obţinerea documentaţiei, tel.
0248/241001, 0786211510,
0786211520.
l SC Land SRL prin lichidator,
anunţa vânzarea la licitaţie publică a
bunului imobil aflat în patrimoniul
societăţii situat în loc. Boldeşti
Scăieni, Cartier Seciu, nr. 287, jud.
Prahova, imobil compus din teren
intravilan în suprafaţa de 839 mp şi
construcţiile C1, C2, C3 şi C4,
construcţii ce sunt deteriorate ca
urmare a unui incendiu la preţul de
28.550 lei. Preţul de pornire al licitaţiei este redus cu 50% din preţul
stabilit în raportul de evaluare. Licitaţiile vor avea loc pe data de:
25.02.2016, 02.03.2016, 09.03.2016,
16.03.2016, 23.03.2016, 30.03.2016,
05.04.2016, 12.04.2016, 19.04.2016 şi
11.05.2016 orele 13.00 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7, jud.
Prahova. Condiţiile de participare şi
relaţii suplimentare la tel.
0344104525.
l Comuna Ruginoasa, jud. Iaşi,
organizează în data de 23.03.2016,
ora 11.00, licitaţie publică în vederea
concesionării iazului „Rugina” -în
suprafaţă de 2,33ha, situat în extravilanul satului Rediu T-43-HB 650, şi
a iazului „Batogele” -în suprafaţă de
3,52ha, situat în extravilanul satului
Ruginoasa T-37-HB 550, comuna
Ruginoasa, județul Iași. Persoanele
fizice şi juridice interesate pot achiziţiona caietul de sarcini începând cu
data de 25.02.2016, la sediul Primăriei Ruginoasa, de unde pot obţine şi
relaţii suplimentare la tel.:
0232.734.361.
l A.N.I.F. - Filiala Teritorială De
Îmbunătăţiri Funciare Buzău
Moldova -Sud, cu sediul în Focşani,
b-dul Brăilei, nr.121 bis, judeţul
Vrancea, cod 620122, telefon 0237
213 977, fax 0237 212 790, e-mail:
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ANUNȚURI

vrancea@anif.ro, organizează, pe
data de 29.02.2016, ora 10°°, licitaţie
publică cu strigare pentru vânzarea
unor mijloace fixe aprobate la casare,
astfel: Lot.1 - TRACTOR U 650 –
preţ pornire 3250 lei – defect; Lot.2 –
DACIA 1310 BERLINĂ – preţ
pornire 1400 lei – defectă. Preţurile
conţin TVA. Caietele de sarcini se
oferă gratuit la sediul de mai sus şi
conţin informaţii referitoare la procedură, precum şi documentele ce se
depun de către participant, cu cel
mult 5 zile înainte de începerea licitaţiei, nu mai târziu de preziua licitaţiei.
Mijloacele fixe pot fi vizionate în
Focşani, b-dul Brăilei, nr.121 bis,
judeţul Vrancea. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta pe data de
07.03.2016 şi 14.03.2016, la ora 10°°,
în Focşani, B-dul Brăilei, nr.121 bis,
judeţul Vrancea. La licitaţie poate
participa orice persoană fizică sau
juridică, aptă din punct de vedere
fiscal. Cota de cheltuieli de participare este de 5% din preţul de pornire.
Informaţii suplimentare la telefon
0237 213 977.
l Oraşul Boldeşti-Scăeni, Calea
Unirii nr. 67, Boldeşti-Scăeni, judeţul
Prahova, telefon 0244211363, fax
0244211287, email pbs.achizitii@
yahoo.com organizează selecţie de
proiecte/acţiuni sportive conform
Legii 350/2005. 1. Obiectivele finanţării: promovarea imaginii oraşului şi
a fotbalului de performanţă. Motivul
accelerării procedurii: inceperea returului campionatului de fotbal 3.
Informaţii privind etapele procedurii:
a) Data limită de depunere a proiectelor: 09.03.2016 ora 16.00. b) Adresa
la care se depun proiectele: sediul
primăriei Boldeşti-Scăeni, la Secretariat. c) Data limită de înscriere a
candidaţilor: 29.02.2016 ora 16.00. d)
Documentaţia (Ghidul) va fi transmis
prin e-mail candidaţilor înscrişi. e)
Data limită de solicitare clarificări:
03.03.2016, ora 16.00. Solicitările de
clarificări se pot face prin adresă
scrisă prin fax, e-mail sau depusă la
secretariat. Răspunsul la clarificări se
va face până la data de 07.03.2016

ora 16.00. f) Analiza documentelor şi
a proiectelor se va face incepând cu
data de 10.03.2016. 5.Criteriile de
evaluare sunt urmatoarele: a) Relevanţa şi coerenţa; b)Metodologie, c)
Durabilitate, d)Buget şi eficacitatea
costurilor. 6. Sursa de finanţare :
bugetul local; 7. Informaţii privind
cerinţele minime, modul de prezentare a proiectelor şi criteriile de
evaluare se regăsesc in Documentaţia
de atribuire (Ghid). Anunţul a fost
publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a, nr 33 din
18.02.2016.
l Municipiul Satu Mare-cu sediul
in-Satu Mare, Piata 25.Octombrie
nr.1, Intrarea.M, reprezentat prin:
primar - Dr. Cioca Costel Dorel, cod
fiscal: 403886, tel.: 0261/807.500, fax:
0261/710.760 vinde prin licitatie
publica deschisa:-imobilul teren in
suprafata de:25.000MP, situat in:
Zona Industriala Sud a municipiului-Satu Mare, inscris in: CF. nr.
155726 sub nr.cadastral: 155726.
Orice persoana juridica interesata
poate solicita documentatia de atribuire de la sediul Primariei municipiului Satu Mare-Serviciul Evidenta
Patrimoniu-Concesionari, parter,
camera. 13. Garantia de participare la
licitatie este de:51333.lei si poate fi
achitata in numarera la casieria
Primariei municipiului Satu Mare sau
prin ordin de plata la Trezoreria Satu
Mare, cod fiscal:4038806, cont:
RO46TREZ5465006XXX000201.
Data limita pentru solicitarea clarificarilor:25.02.2016 iar data limita de
depunere a ofertelor este:29.02.2016,
ora: 10.00. Data si locul la care se va
desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: -Data:29.02.2016,
orele:12.00 la sediul Municipiului
Satu Mare, Piata 25.Octombrie, nr.1,
Intrarea.M-Sala de Consiliu.
Persoana de contact-Faur Mihaelasef Serviciu Evidenta Patrimoniu-Concesionari, adresa e-mail:
patrimoniu@satu-mare.ro, tel.:
0261/807.521
l Debitorul SC Stami Cons SRL -în
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lichidare, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate
la vânzare următoarele bunuri: 1.
Obiecte de inventar în valoare de
15.505,41 Lei exclusiv TVA. Prețul de
pornire al licitațiilor pentru stocul de
marfă și obiectele de inventar, aparținând SC STAMI CONS SRL reprezintă 50% din valoarea de piață
exclusiv TVA, arătată 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.
RO04BITR003010062466RO01
deschis la VENETO BANCA
S.P.C.A. -Ag. Ploiești, până la orele 14
am din preziua stabilită licitației, a
garanției de 10% din prețul de pornire
a licitației; -Licitația se va organiza
conform Regulamentului de licitație
ce poate fi achiziționat de la reprezentantul lichidatorului judiciar cu un
telefon în prealabil la nr. de tel.
0753.999.028. Pentru obiectele de
inventar, proprietatea SC STAMI
CONS SRL prima ședință de licitație
a fost fixată în data de 26.02.2016, ora
12.00, în cazul în care nu vor fi adjudecate la această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data de
04.03.2016; 11.03.2016; 18.03.2016;
25.03.2016 ora 12.00. Toate ședințele
de licitații se vor desfășura la sediul
lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiești, Str. Elena Doamna nr. 44 A,
Județ Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare cu un telefon în prealabil dl.
Cristian Ciocan, 0753.999.028.
Anunțul poate fi vizualizat și pe site
www.dinu-urse.ro.
l Consiliul Local al oraşului Sulina
cu sediul în oraşul Sulina, str. I, nr.
180, judeţul Tulcea, anunţă că la data
de 18.03.2016, orele 11:30, organizează licitaţie publică în vederea
închirierii unui bun imobil aparţinând
domeniului public al oraşului Sulina,
respectiv: - spaţiul comercial în supra-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. Nr 14.185/05.02.2016. Anunțul
privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, Luna 03, Ziua 07. În temeiul art. 250, alin. (1) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se
face cunoscut că în ziua de 07, luna martie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Târgoviște, str. Calea
Domnească, nr. 166, județul Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II-a) următoarele
bunuri imobile, proprietate a debitoarei Grigore Alina Madalina, cu domiciliul ﬁscal în comuna Cojasca,
sat Iazu, județul Dâmbovița, cod de identiﬁcare ﬁscală. - teren arabil intravilan, situat în comuna
Cojasca, 1/2 din suprafața de 854 mp, T15/IT/30/19, Carte funciară 228; - teren arabil extravilan,
situat în comuna Cojasca, 1/2 din suprafața de 5698 mp, T15/IP/30/19, deținut în baza contractului de
vânzare - cumpărare nr. 14525/08.08.2013, Carte funciară nr. 229; - teren arabil intravilan, situat în
comuna Cojasca, 1/2 din suprafața de 837 mp, T15/IP/30/19, Carte funciară 230; -teren arabil
extravilan, situat în comuna Cojasca, 1/2 din suprafața de 5707 mp, T15/IP/30/19, deținut în baza
contractului de vânzare – cumpărare 14524/08.08.2013, Carte funciară nr. 231; - teren curți
construcții 1/3 din suprafața de 1020 mp, deținut în baza contractului de vânzare - cumpărare nr.
3079/22.12.2009, situat în localitatea Cojasca, înscris în Cartea funciară 668. Prețul de pornire al
licitației este de 13404 lei (exclusiv TVA), preț diminuat cu 25% față de prețul de evaluare de 17.872
lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este 20% neimpozabil în
conformitate cu prevederile art. 270, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditori: A.J.F.P. Dâmbovița. Sarcini: Ipotecă legală în sumă de 803.942 lei
reprezentând creanțe bugetare/ Încheiere OCPI Dosar nr. 79550/16.09.2013. 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 a licitație; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe 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 de pe 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. Termenul limită pentru depunerea ofertei
este ziua precedentă datei stabilită pentru desfășurarea licitației 04.03.2016. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul A.J.F.P.
Dâmbovița, str. Calea Domnească, nr. 166, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, mezanin,
camera 2 sau la telefon numărul 0245.616779, int. 510, persoană de contact: Draghici Daniela. Data
aﬁșării:22.02.2016.

faţă totală de 41,00 mp., situat în
intravilanul oraşului Sulina, pe str.
Costache Negri, nr. 1B, zona "A" –
preţ de pornire licitaţie –6,95 lei/mp/
lună; Ofertanţii, persoane fizice şi
juridice, pot obţine documentele licitaţiei (Caiet de Sarcini şi Instrucţiuni
pentru Ofertanţi precum şi Regulamentul-Cadru privind organizarea şi
desfăşurarea licitaţiilor publice
deschise) contracost de la sediul
Primăriei oraşului Sulina. Eventualele informaţii suplimentare se pot
obţine la numărul de telefon
0240/543003, 0240/543001. Documentele necesare participării la licitaţia
publică vor fi depuse până la data de
17.03.2016, orele 16:00. În cazul în
care bunul imobil mai sus nominalizat
nu a fost adjudecat în totalitate în
cadrul acestei licitaţii, se va proceda
la organizarea unei alte licitaţii,
respectiv 25.03.2016, orele 11:30 şi
ulterior, dacă este cazul, la organizarea negocierii directe în dată de
01.04.2016, orele 11:30. Pentru a doua
licitaţie ulterioară documentele necesare participării vor fi depuse până la
data de 24.03.2016, orele 16:00 iar
pentru negociere până la data de
31.03.2016. Instanţa competenta
pentru soluţionarea eventualelor
litigii este Tribunalul Tulcea, cu sediul
în mun. Tulcea, str. Toamnei, nr. 15,
fax 0240 518 544, e-mail tribunalul-tulcea@just.ro.

punerea la dispozitia oricarei
persoane interesate care a inaintat o
solicitare in acest sens, a unui exemplar din documentatia de atribuire se
realizeaza in mod direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice sau pe suport de hartie. 3.2.
Compartimentul responsabil din
cadrul concedentului : Biroul Urbanism din cadrul Primariei orasului
Babadag, str.Cabanei nr.5. 3.3. Documentatia de atribuire se pune la
dispozitia solicitantilor in mod
gratuit. 3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor 05.03.2016. 4.
Informatii privind ofertele: 4.1 Data
limita de depunere a ofertelor :
16.03.2016, ora 09,00 la secretariatul
Primariei orasului Babadag, str.
Republicii, nr.89, Babadag, jud.
Tulcea, in 1 exemplar. 5. Sedinta de
deschidere va avea loc in data de
16.03.2016, ora 10.00 la sediul Primariei orasului Babadag, str. Republicii,
nr.89. 6.Informatii privind instanta
competenta in solutionarea litigiilor
aparute:contestatiile se depun in
termen de 5 zile de la comunicarea
rezultatului procedurii la sediul
concedentului,mentionat la punctual
1, iar actiunea in justitie se introduce
la sectia de contencios administrativ
a Tribunalului Tulcea in termen de 30
zile. 7. Data transmiterii anuntului de
atribuire catre institutiile abilitate in
vederea publicarii: 19.02.2016

l Anunţ de participare la vanzare
prin licitatie publica (primul termen):
1. Informatii generale privind proprietarul: Consiliul Local Babadag; Cod
fiscal: 4508533; Adresa: Judetul
Tulcea, Orasul Babadag, Str. Republicii , Nr.89 , Nr. tel: 0240/561 012,
fax: 0240/562 939; e-mail: urbanism@
primaria-babadag.ro. 2. Informatii
generale privind obiectul vanzarii:
teren in suprafata de 1022 mp, situat
pe str. Ciucurovei nr. 18. 3. Informatii
privind documentatia de atribuire:
3.1. orice persoana interesata are
dreptul de a solicita si de a obtine
documentatia de atribuire, punerea la
dispozitia oricarei persoane interesate care a inaintat o solicitare in
acest sens, a unui exemplar din documentatia de atribuire se realizeaza in
mod direct, nerestrictionat si deplin,
prin mijloace electronice sau pe
suport de hartie. 3.2. Compartimentul
responsabil din cadrul concedentului :
Biroul Urbanism din cadrul Primariei
orasului Babadag, str. Cabanei nr. 5.
3.3. Documentatia de atribuire se
pune la dispozitia solicitantilor in
mod gratuit. 3.4. Data limita pentru
solicitarea clarificarilor 05.03.2016. 4.
Informatii privind ofertele : 4.1 Data
limita de depunere a ofertelor :
14.03.2016, ora 10,00 la secretariatul
Primariei orasului Babadag, str.
Republicii, nr. 89, Babadag, jud.
Tulcea, in 1 exemplar. 5. Sedinta de
deschidere va avea loc in data de
16.03.2016, ora 10.00 la sediul Primariei orasului Babadag, str. Republicii,
nr.89. 6.Informatii privind instanta
competenta in solutionarea litigiilor
aparute:contestatiile se depun in
termen de 5 zile de la comunicarea
rezultatului procedurii la sediul
concedentului,mentionat la punctual
1, iar actiunea in justitie se introduce
la sectia de contencios administrativ
a Tribunalului Tulcea in termen de 30
zile.

l S.C. BIT-MAD SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela,
anunţă scoaterea la vânzare individual sau in bloc a bunurilor mobile,
respectiv Echipamente electrice,
evaluate la 4.421 lei respectiv 998
EUR+TVA (100% DIN VALOAREA
DE EVALUARE). Persoanele care
pretind vreun drept asupra bunurilor
ce urmează a fi scoase la vânzare au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să
facă dovada acestui fapt până la data
de 25.02.2016, ora 15.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia
va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr.
43, Jud. Iaşi, în data de 26 februarie
2016 orele 15.00, şi se va desfăşura în
conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei
şi ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor din
data de 02.02.2016. Adjudecarea se va
face în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a licitaţiei. Regulament
ce poate fi consultat atat la dosarul
cauzei cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata
preţului de adjudecare in termenul
stabilit prin Regulamentul de organizare şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie de
participare la licitatie in procent de
10% din pretul de incepere a licitatiei.
Garantia se va depune in numerar,
prin plata in contul indicat de lichidator. Pentru participarea la licitaţie,
potenţialii cumpărători trebuie să se
înscrie la sediul lichidatorului judiciar
din mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Iaşi, până la data de 25.02.2016
ora 15.00. Relaţii suplimentare se pot
obţine: la telefoanele: 0232/240.890 ;
0742/109890, Fax 0232/240890.

l Anunţ de participare la concesionare prin licitatie publica: 1.Informatii generale privind concedentul:
Consiliul Local Babadag; Cod fiscal:
4508533; Adresa: Judetul Tulcea,
Orasul Babadag, Str. Republicii, Nr.
89, Nr. tel: 0240/561 012 , fax:
0240/562 939 ;e-mail :urbanism@
primaria-babadag.ro. 2. Informatii
generale privind obiectul concesiunii:
– teren cu suprafata de 1233 mp
situat in intravilan T14,P404 - partial;
3. Informatii privind documentatia de
atribuire: 3.1. orice persoana interesata are dreptul de a solicita si de a
obtine documentatia de atribuire,

l Anunţ de licitaţie privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului „Casa de oaspeţi” situat în
Târgovişte, Bd. Carol I nr.3. Consiliul
Judeţean Dâmboviţa cu sediul în
Târgovişte, Piaţa Tricolorului nr.1,
cod fiscal 4280205, telefon
0245/207600, fax 0245/212230, e-mail:
consjdb@cjd.ro organizează licitaţie
publică pentru concesionarea prin
licitaţie publică a imobilului „Casa de
oaspeţi” situat în Târgovişte, Bd.
Carol I nr.3. Nr. crt./ 1 / Datele de
identificare ale imobilului ce face
obiectul concesiunii prin licitaţie
publică / „Casa de oaspeţi”; - Teren,
Târgovişte, Bd. Carol I nr.3. Suprafaţă – 1.241 mp; - Imobil Bulevardul

Regele Carol I nr.3 Târgovişte,
SC=426 mp (C1=408 mp, C2=18
mp); - Bunuri mobile aferente imobilului. Adresa / Târgovişte Bd. Carol I
nr.3. Redevenţa minimă pentru
primul an de activitate lei/an 189.381,36 lei. / Data şi ora limită de
depunere a documentelor de participare / 14.03.2016, Ora 15.00. / Data şi
ora deschiderii ofertelor: 15.03.2016,
Ora 11.00. / Preţul documentaţiei de
atribuire: 300 lei. / Valoarea garanţiei
de participare: 3.000 lei. Documentaţia de atribuire poate fi ridicată de
către solicitanţii interesaţi de participarea la licitaţie, contracost, de la
sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, etaj VII camera 131. La licitaţie
poate participa orice persoană fizică
sau juridică, care îndeplineşte condiţiile impuse prin caietul de sarcini şi
instrucţiunile pentru ofertanţi şi face
dovada achitării la casieria instituţiei
etaj II cam. 48 sau în contul
RO15TREZ2715006XXX000252
deschis la Trezoreria Târgovişte a
preţului documentaţiei de atribuire,
respectiv a garanţiei de participare.
Răspunsul la clarificările solicitate se
vor efectua într-o perioadă care nu
trebuie să depăşească 2 zile lucrătoare
de la primirea acestora. Ofertele se
depun într-un singur exemplar la
Registratura Consiliului Judeţean
Dâmboviţa, parter cam. 24 şi vor
respecta prevederile pct. 4 din documentaţia de atribuire. Şedinţa de licitaţie publică deschisă va avea loc la
sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, sala de şedinţe de la parter.
Instanţa competentă de soluţionare a
litigiilor este Tribunalul Dâmboviţa –
Secţia Contencios Administrativ din
Târgovişte, Calea Bucureşti nr. 3,
telefon 0245/612334, fax 0245/611893.
Anunţul de licitaţie se transmite în
ziua de 22.02.2016 către instituţiile
abilitate, în vederea publicării în
Monitorul Oficial al României Partea
a VI-a , Jurnalul Naţional şi Jurnal
de Dâmboviţa. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
0744/337557 sau la 0245/207627,
persoană de contact domnul
Măţăoanu Nicolae. Preşedinte, conf.
univ. dr. Adrian Ţuţuianu.

PIERDERI
l Pierdut carnet student pe numele
Bacu Alexandru Marius. Îl declar nul.
l Pierdut Legitimaţie Mediator
Liviu Stelian Răileanu, nr. 5829. O
declar nulă.
l Pierdut Atestat Transport Agabaritic, serie 313925 emis de ARR
Prahova, pe numele LUPU
CONSTANTIN. Se declara nul.
l Pierdut Certificat Constatator de la
înfiinţare, pentru SC Master Pharma
Cons SRL, CUI: 29963386,
J12/791/23.03.2012, sediu: Cluj-Napoca, Colonie Borhanci, Nr.2, Jud.
Cluj. Îl declar nul.
l SC Arena Sport Management SRL
cu sediul în Bucuresti, sector 1, str.
Clucerului 51-53, scara B, parter, ap.
16, C.U.I. 21082178, J40/2962/2007,
declar pierdut (nul) certificat de înregistrare seria B nr. 1652180.
l Pe data de 15.02.2016 mi s-a furat
borseta cu act indentitate RD 778898,
legitimație serviciu, carnet de conducere cat. B, certificat înmatriculare
auto B-27-NST, pe numele de Nasta
Ion. Le declar nule.
l S.C. SAB Sistem S.R.L., sediul București sector 6, C.U.I. RO 16461965,
declar pierdute: facturier nr. 001-050,
chitanțier nr. 001-050, rapoarte
I.S.C.I.R. nr. 250-300, declar nule exemplarele emise cu data de 19.02.2016.
l Declar pierdut contract construire
nr. 1478/3 din 4-II-1974, emis de
I.C.V.L. pe nume Mirea Ioan și Mirea
Constanța. Îl declar nul.

